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Módosítás 51
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése érdekében végzett e-
mobilitásra való áttérés azonban fosszilis 
energiahordozóktól mentes 
villamosenergia-termelést tesz 
szükségessé.

Or. en

Módosítás 52
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elemek fontos energiaforrást 
jelentenek, és kulcsfontosságú támogató 
eszközök a fenntartható fejlődés, a zöld 
mobilitás, a tiszta energia és a 
klímasemlegesség terén. Az elemek iránti 
kereslet várhatóan gyorsan növekszik az 
elkövetkező években, különösen a hajtásra 
elemeket használó közúti elektromos 
járművek tekintetében, amelynek 
következtében ez a piac stratégiai 
szempontból egyre fontosabbá válik 
globális szinten. Az elemtechnológia terén 
folytatódik a jelentős tudományos és 
műszaki fejlődés. Tekintettel az elemek 
stratégiai fontosságára, valamint a 
jogbiztonság megteremtése érdekében 
minden részt vevő gazdasági szereplő 
számára, ugyanakkor pedig a 
megkülönböztetés, a kereskedelem 
akadályai és az elemek piacán bekövetkező 
torzulások elkerülése érdekében szükség 

(2) Az elemek fontos 
energiahordozók, és kulcsfontosságú 
támogató eszközök a fenntartható fejlődés, 
a zöld mobilitás, a tiszta energia és a 
klímasemlegesség terén. Az elemek iránti 
kereslet várhatóan gyorsan növekszik az 
elkövetkező években, különösen a hajtásra 
elemeket használó közúti elektromos 
járművek tekintetében, amelynek 
következtében ez a piac stratégiai 
szempontból egyre fontosabbá válik 
globális szinten. Az elemtechnológia terén 
folytatódik a jelentős tudományos és 
műszaki fejlődés. Tekintettel az elemek 
stratégiai fontosságára, valamint a 
jogbiztonság megteremtése érdekében 
minden részt vevő gazdasági szereplő 
számára, ugyanakkor pedig a 
megkülönböztetés, a kereskedelem 
akadályai és az elemek piacán bekövetkező 
torzulások elkerülése érdekében szükség 
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van az elemek fenntarthatósági 
paramétereire, teljesítményére, 
biztonságára, gyűjtésére, 
újrafeldolgozására és másodszori 
felhasználására, valamint az elemekkel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
szabályok meghatározására. Szükség van 
az Unió piacán forgalomba hozott elemek 
teljes életciklusával foglalkozó harmonizált 
szabályozási keret létrehozására.

van az elemek fenntarthatósági 
paramétereire, teljesítményére, 
biztonságára, gyűjtésére, 
újrafeldolgozására és másodszori 
felhasználására, valamint az elemekkel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
szabályok meghatározására. Szükség van 
az Unió piacán forgalomba hozott elemek 
teljes életciklusával foglalkozó harmonizált 
szabályozási keret létrehozására.

Or. en

Módosítás 53
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

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 

(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 
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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 
besorolásra, pontosítani kell a hordozható 
elemek fogalommeghatározását, és az ilyen 
elemek tömegére vonatkozó határértéket 
kell bevezetni.

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 
besorolásra, pontosítani kell a hordozható 
elemek fogalommeghatározását.

Or. en

Módosítás 54
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elemekben található bizonyos 
anyagokat – pl. kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel – szűkös erőforrásokból szerzik be, 
amelyekhez az Unióban nem könnyű 
hozzáférni. Egyes ilyen anyagokat a 
Bizottság kritikus fontosságú 
nyersanyagnak tekint. Ez egy olyan terület, 
ahol Európának fokoznia kell stratégiai 
autonómiáját és növelnie kell rezilienciáját 
az egészségügyi vagy más válságok során 
jelentkező esetleges ellátási zavarokra való 
felkészülés érdekében. A körforgásos jelleg 

(19) Az elemekben található bizonyos 
anyagokat – pl. kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel – szűkös erőforrásokból szerzik be, 
amelyekhez az Unióban nem könnyű 
hozzáférni. Egyes ilyen anyagokat a 
Bizottság kritikus fontosságú 
nyersanyagnak tekint. Ez egy olyan terület, 
ahol Európának fokoznia kell stratégiai 
autonómiáját és növelnie kell rezilienciáját 
az egészségügyi vagy más válságok során 
jelentkező esetleges ellátási zavarokra való 
felkészülés érdekében. A körforgásos jelleg 
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és az erőforrás-hatékonyság erősítése az 
ilyen nyersanyagok fokozott 
újrafeldolgozása és hasznosítása révén 
hozzájárul majd ennek a célnak az 
eléréséhez.

és az erőforrás-hatékonyság erősítése az 
ilyen nyersanyagok fokozott 
újrafeldolgozása és hasznosítása révén 
hozzájárul majd ennek a célnak az 
eléréséhez. Továbbá, az Európai Unió 
nem írhat elő olyan bürokratikus 
eljárásokat vagy egyéb akadályokat, 
melyek megnehezítenék a tagállamokban 
a fent említett fémek új 
kitermelőhelyeinek megnyitását.

Or. en

Módosítás 55
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elemekben található bizonyos 
anyagokat – pl. kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel – szűkös erőforrásokból szerzik be, 
amelyekhez az Unióban nem könnyű 
hozzáférni. Egyes ilyen anyagokat a 
Bizottság kritikus fontosságú 
nyersanyagnak tekint. Ez egy olyan terület, 
ahol Európának fokoznia kell stratégiai 
autonómiáját és növelnie kell rezilienciáját 
az egészségügyi vagy más válságok során 
jelentkező esetleges ellátási zavarokra való 
felkészülés érdekében. A körforgásos jelleg 
és az erőforrás-hatékonyság erősítése az 
ilyen nyersanyagok fokozott 
újrafeldolgozása és hasznosítása révén 
hozzájárul majd ennek a célnak az 
eléréséhez.

(19) Az elemekben található bizonyos 
anyagokat – pl. kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel – szűkös erőforrásokból szerzik be, 
amelyekhez az Unióban nem könnyű 
hozzáférni. Egyes ilyen anyagokat a 
Bizottság kritikus fontosságú 
nyersanyagnak tekint. Szükséges az 
anyagok nemzetközi piacon történő 
megvásárlására, de az unió nem hunyhat 
szemet az emberi jogok durva megsértése 
és a környezet súlyos szennyezése felett. 
Ezért ez egy olyan terület, ahol Európának 
fokoznia kell stratégiai autonómiáját és 
növelnie kell rezilienciáját az egészségügyi 
vagy más válságok során jelentkező 
esetleges ellátási zavarokra való 
felkészülés érdekében. A körforgásos jelleg 
és az erőforrás-hatékonyság erősítése az 
ilyen nyersanyagok fokozott 
újrafeldolgozása és hasznosítása révén 
hozzájárul majd ennek a célnak az 
eléréséhez.

Or. en
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Módosítás 56
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Megjegyzi, hogy a nyersanyagok 
kitermelése gyakran politikai szempontból 
bizonytalan és instabil országokban 
történik. Kiemeli, hogy különösen a kobalt 
esetében áll fenn ez a helyzet, aminek 
jelenlegi globális kitermelése mintegy 
70%-ban Kongó-Kinshasából származik, 
ahol a munkakörülmények rendkívül 
rosszak. Hangsúlyozza tehát, hogy az 
Unión belüli szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére irányuló erőfeszítések nem 
kapcsolódhatnak gyermekmunkához, 
rabszolgamunkához vagy túlzott 
környezetszennyezéshez, és nem 
járulhatnak hozzá fegyveres konfliktusok 
finanszírozásához.

Or. en

Módosítás 57
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A hasznosított anyagok fokozott 
használata támogatná a körforgásos 
gazdaság fejlődését és lehetővé tenné az 
anyagok erőforrás-hatékonyabb 
felhasználását, miközben csökkentené az 
Unió függőségét harmadik országokból 
származó anyagoktól. Az elemek 
vonatkozásában ennek különösen fontos a 
kobalt, az ólom, a lítium és a nikkel 
esetében van jelentősége. Ezért elő kell 
segíteni az ilyen anyagok hulladékokból 

(20) A hasznosított anyagok fokozott 
használata támogatná a körforgásos 
gazdaság fejlődését és lehetővé tenné az 
anyagok erőforrás-hatékonyabb 
felhasználását, miközben csökkentené az 
Unió függőségét harmadik országokból 
származó anyagoktól. Az elemek 
vonatkozásában ennek különösen fontos a 
kobalt, az ólom, a lítium és a nikkel 
esetében van jelentősége. Ezért elő kell 
segíteni az ilyen anyagok hulladékokból 
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való hasznosítását az aktív anyagban 
kobaltot, ólmot, lítiumot és nikkelt 
használó elemekben lévő újrafeldolgozott 
tartalom szintjére vonatkozó követelmény 
megállapításával. Ez a rendelet 2030-ig 
teljesítendő, az újrafeldolgozott tartalomra 
vonatkozó kötelező célkitűzéseket határoz 
meg a kobalt, az ólom, a lítium és a nikkel 
tekintetében. A kobalt, a lítium és a nikkel 
vonatkozásában megemelt célkitűzések 
kerülnek megállapításra 2035-re. Minden 
célkitűzés meghatározása során figyelembe 
kell venni azoknak a hulladékoknak a 
rendelkezésre állását, amelyekből ilyen 
anyagok hasznosíthatók, az alkalmazott 
hasznosítási és gyártási eljárások műszaki 
megvalósíthatóságát, valamint azt, hogy a 
gazdasági szereplőknek mennyi időre van 
szükségük ellátási és gyártási folyamataik 
módosításához. Ezért az ilyen kötelező 
célkitűzések hatálybalépése előtt az 
újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó 
követelménynek az újrafeldolgozott 
tartalommal kapcsolatos adatszolgáltatásra 
kell korlátozódnia.

való hasznosítását az aktív anyagban 
kobaltot, ólmot, lítiumot és nikkelt 
használó elemekben lévő újrafeldolgozott 
tartalom szintjére vonatkozó követelmény 
megállapításával. Ez a rendelet 2028-ig 
teljesítendő, az újrafeldolgozott tartalomra 
vonatkozó kötelező célkitűzéseket határoz 
meg a kobalt, az ólom, a lítium és a nikkel 
tekintetében. A kobalt, a lítium és a nikkel 
vonatkozásában megemelt célkitűzések 
kerülnek megállapításra 2033-ra. Minden 
célkitűzés meghatározása során figyelembe 
kell venni azoknak a hulladékoknak a 
rendelkezésre állását, amelyekből ilyen 
anyagok hasznosíthatók, az alkalmazott 
hasznosítási és gyártási eljárások műszaki 
megvalósíthatóságát, valamint azt, hogy a 
gazdasági szereplőknek mennyi időre van 
szükségük ellátási és gyártási folyamataik 
módosításához. Ezért az ilyen kötelező 
célkitűzések hatálybalépése előtt az 
újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó 
követelménynek az újrafeldolgozott 
tartalommal kapcsolatos adatszolgáltatásra 
kell korlátozódnia.

Or. en

Módosítás 58
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kobalt, az ólom, a lítium és a 
nikkel ellátási kockázatának 
figyelembevétele, valamint azok 
rendelkezésre állásának az értékelése 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el az elemek aktív 
anyagában jelen lévő újrafeldolgozott 
kobalt, ólom, lítium vagy nikkel minimális 
arányára vonatkozó célkitűzések 

(21) A kobalt, az ólom, a lítium és a 
nikkel ellátási kockázatának 
figyelembevétele, valamint azok 
rendelkezésre állásának az értékelése 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el az elemek aktív 
anyagában jelen lévő újrafeldolgozott 
kobalt, ólom, lítium vagy nikkel 
technológiai és gazdasági 
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módosítását illetően. megvalósíthatóság keretein 
belüliminimális arányára vonatkozó 
célkitűzések módosítását illetően.

Or. en

Módosítás 59
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kobalt, az ólom, a lítium és a 
nikkel ellátási kockázatának 
figyelembevétele, valamint azok 
rendelkezésre állásának az értékelése 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el az elemek aktív 
anyagában jelen lévő újrafeldolgozott 
kobalt, ólom, lítium vagy nikkel minimális 
arányára vonatkozó célkitűzések 
módosítását illetően.

(21) A kobalt, az ólom, a lítium és a 
nikkel ellátási kockázatának 
figyelembevétele, valamint azok 
rendelkezésre állásának az értékelése 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el az elemek aktív 
anyagában jelen lévő újrafeldolgozott 
kobalt, ólom, lítium vagy nikkel minimális 
arányára vonatkozó célkitűzések növelését 
illetően.

Or. en

Módosítás 60
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A megbízható elemek alapvető 
fontosságúak számos termék, készülék és 
szolgáltatás működése és biztonsága 
szempontjából. Ezért az elemeket úgy kell 
tervezni és gyártani, hogy biztosítva legyen 
azok biztonságos működése és használata. 
Ez különösen fontos a helyhez kötött 

(27) A megbízható elemek alapvető 
fontosságúak számos termék, készülék és 
szolgáltatás működése és biztonsága 
szempontjából. Ezért az elemeket úgy kell 
tervezni és gyártani, hogy biztosítva legyen 
azok biztonságos működése és használata. 
Ez különösen fontos a helyhez kötött 
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elemes energiatároló rendszerek 
tekintetében, amelyek jelenleg nem 
tartoznak más uniós jogszabály hatálya alá. 
Ezért az ilyen energiatároló rendszerek 
vonatkozásában meg kell határozni a 
biztonsági vizsgálatok során figyelembe 
veendő paramétereket.

elemes energiatároló rendszerek 
tekintetében, amelyek jelenleg nem 
tartoznak más uniós jogszabály hatálya alá. 
Ezért az ilyen energiatároló rendszerek 
vonatkozásában meg kell határozni a 
biztonsági vizsgálatok során figyelembe 
veendő paramétereket. Továbbá, a 
lítiumalapú elemek és akkumulátorok 
folyamatosan növekvő energiasűrűsége 
miatt egyre több az embereket és a 
környezetet veszélyeztető tűzeset, ami 
akadályozza a körforgásos gazdaságot. Az 
energiatárolók életciklusának végén 
történő biztonságos kezelésének 
elősegítése, és a veszélyes ártalmatlanítás 
elkerülése érdekében e rendelet 
hatálybalépése után egy évvel, európai 
betétdíjas rendszert kell bevezetni. A nem 
megfelelő ártalmatlanításból eredő 
kockázatok – különösen az embereket és a 
környezetet veszélyeztető tűzesetek – 
elkerülése érdekében szükséges 
meghatározni az akkumulátorokhoz és a 
belőlük keletkező hulladékok értékét.

Or. en

Indokolás

Az elhasználódott lítium elemek és akkumulátorok értékének növelésével a végfelhasználók 
helyes ártalmatlanítás iránti érdeklődése és az arra való hajlandósága is növekszik, ami 
különösen fontos a kritikus anyagáramláshoz. Ezért alapvető fontosságú, hogy a lehető 
leghamarabb kötelezővé tegyék, európai szinten, a betétdíjas rendszer bevezetését minden 
tagállamban.

Módosítás 61
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) A forgalmazókat és importőröket, 
mivel piacközeli funkciót töltenek be, be 
kell vonni a nemzeti hatóságok által ellátott 
piacfelügyeleti feladatokba, amelyekben 

(56) A forgalmazókat és importőröket, 
mivel piacközeli funkciót töltenek be, be 
kell vonni a nemzeti hatóságok által ellátott 
piacfelügyeleti feladatokba, amelyekben 



AM\1233515HU.docx 11/168 PE693.772v01-00

HU

aktívan részt kell venniük, például azáltal, 
hogy az említett hatóságok rendelkezésére 
bocsátják az elemre vonatkozó összes 
szükséges információt.

aktívan részt kell venniük, például azáltal, 
hogy az említett hatóságok rendelkezésére 
bocsátják az elemre vonatkozó összes 
szükséges információt, beleértve az 
alapvető alkotóelemek, mint a kobalt és a 
lítium származási országát.

Or. en

Módosítás 62
Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Ezeket az anyagokat csak néhány 
ország szállítja, és bizonyos esetekben a 
kormányzás alacsony színvonala 
súlyosbíthatja a környezeti és társadalmi 
problémákat. A kobalt és a nikkel 
bányászata és finomítása egyaránt számos 
társadalmi és környezetvédelmi 
problémával áll összefüggésben, köztük 
lehetséges környezeti veszélyekkel és az 
emberi egészséggel kapcsolatos 
kérdésekkel. Miközben a természetes grafit 
társadalmi és környezeti hatásai kevésbé 
súlyosak, bányászatában jelentős a kisipari 
és kisüzemi tevékenységek részaránya, 
amelyek többnyire informális környezetben 
zajlanak és komoly egészségügyi és 
környezeti hatásokat válthatnak ki, ideértve 
a bányák nem szabályszerű bezárását és a 
rehabilitáció hiányát, ami az ökoszisztémák 
és a talajok pusztulásához vezet. A lítium 
esetében az elemgyártás során várható 
fokozott felhasználás valószínűleg további 
terhet ró a kitermelési és finomítási 
tevékenységekre, ami miatt ajánlatos a 
lítiumot bevonni a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
kötelezettségek körébe. Az elemek iránti 
uniós kereslet várhatóan jelentős mértékű 
növekedésének nem szabad hozzájárulnia 
az ilyen környezeti és társadalmi 

(59) Ezeket az anyagokat csak néhány 
ország szállítja, és bizonyos esetekben a 
kormányzás alacsony színvonala 
súlyosbíthatja a környezeti és társadalmi 
problémákat. A kobalt és a nikkel 
bányászata és finomítása egyaránt számos 
társadalmi és környezetvédelmi 
problémával áll összefüggésben, köztük 
lehetséges környezeti veszélyekkel és az 
emberi egészséggel kapcsolatos 
kérdésekkel. Miközben a természetes grafit 
társadalmi és környezeti hatásai kevésbé 
súlyosak, bányászatában jelentős a kisipari 
és kisüzemi tevékenységek részaránya, 
amelyek többnyire informális környezetben 
zajlanak és komoly egészségügyi és 
környezeti hatásokat válthatnak ki, ideértve 
a bányák nem szabályszerű bezárását és a 
rehabilitáció hiányát, ami az ökoszisztémák 
és a talajok pusztulásához vezet. A lítium 
esetében az elemgyártás során várható 
fokozott felhasználás valószínűleg további 
terhet ró a kitermelési és finomítási 
tevékenységekre, ami miatt ajánlatos a 
lítiumot bevonni a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
kötelezettségek körébe. Az elemek iránti 
uniós kereslet jelentős mértékű növekedése 
valószínűleg hozzájárul az ilyen 
környezeti és társadalmi kockázatok 
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kockázatok fokozódásához. fokozódásához, és az e-mobilitásra 
vonatkozó célkitűzéseket ennek 
megfelelően módosítani kell.

Or. en

Módosítás 63
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Ezeket az anyagokat csak néhány 
ország szállítja, és bizonyos esetekben a 
kormányzás alacsony színvonala 
súlyosbíthatja a környezeti és társadalmi 
problémákat. A kobalt és a nikkel 
bányászata és finomítása egyaránt számos 
társadalmi és környezetvédelmi 
problémával áll összefüggésben, köztük 
lehetséges környezeti veszélyekkel és az 
emberi egészséggel kapcsolatos 
kérdésekkel. Miközben a természetes grafit 
társadalmi és környezeti hatásai kevésbé 
súlyosak, bányászatában jelentős a kisipari 
és kisüzemi tevékenységek részaránya, 
amelyek többnyire informális környezetben 
zajlanak és komoly egészségügyi és 
környezeti hatásokat válthatnak ki, ideértve 
a bányák nem szabályszerű bezárását és a 
rehabilitáció hiányát, ami az ökoszisztémák 
és a talajok pusztulásához vezet. A lítium 
esetében az elemgyártás során várható 
fokozott felhasználás valószínűleg további 
terhet ró a kitermelési és finomítási 
tevékenységekre, ami miatt ajánlatos a 
lítiumot bevonni a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
kötelezettségek körébe. Az elemek iránti 
uniós kereslet várhatóan jelentős mértékű 
növekedésének nem szabad hozzájárulnia 
az ilyen környezeti és társadalmi 
kockázatok fokozódásához.

(59) Ezeket az anyagokat csak néhány 
ország szállítja, és bizonyos esetekben a 
kormányzás alacsony színvonala 
súlyosbíthatja a környezeti és társadalmi 
problémákat. A kobalt, a réz, a nikkel és a 
bauxit bányászata és finomítása egyaránt 
számos társadalmi és környezetvédelmi 
problémával áll összefüggésben, köztük 
lehetséges környezeti veszélyekkel és az 
emberi egészséggel kapcsolatos 
kérdésekkel. Miközben a természetes grafit 
társadalmi és környezeti hatásai kevésbé 
súlyosak, bányászatában jelentős a kisipari 
és kisüzemi tevékenységek részaránya, 
amelyek többnyire informális környezetben 
zajlanak és komoly egészségügyi és 
környezeti hatásokat válthatnak ki, ideértve 
a bányák nem szabályszerű bezárását és a 
rehabilitáció hiányát, ami az ökoszisztémák 
és a talajok pusztulásához vezet. A lítium 
esetében az elemgyártás során várható 
fokozott felhasználás valószínűleg további 
terhet ró a kitermelési és finomítási 
tevékenységekre, ami miatt ajánlatos a 
lítiumot bevonni a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
kötelezettségek körébe. Az elemek iránti 
uniós kereslet várhatóan jelentős mértékű 
növekedésének nem szabad hozzájárulnia 
az ilyen környezeti és társadalmi 
kockázatok fokozódásához.
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Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy összhangba kerüljön a X. melléklet 1. pontjának ugyanazon szerző 
által végzett módosításaival.

Módosítás 64
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A szóban forgó nyersanyagok közül 
néhány, így a kobalt, a lítium és a 
természetes grafit, kritikus fontosságú 
nyersanyagnak számít az EU számára38, és 
szükség van ezek fenntartható beszerzésére 
az uniós elem-ökoszisztéma megfelelő 
működéséhez.

(60) A szóban forgó nyersanyagok közül 
néhány, így a kobalt, a lítium és a 
természetes grafit, kritikus fontosságú 
nyersanyagnak számít az EU számára38, és 
szükség van ezek fenntartható beszerzésére 
az uniós elem-ökoszisztéma megfelelő 
működéséhez. Az EU-nak a kritikus 
fontosságú másodlagos nyersanyagok 
piacának kiépítésére is kell intézkedéseket 
hoznia, a kritikus fontosságú másodlagos 
nyersanyagok folyamatos áramlásának 
biztosítása érdekében.

_________________ _________________
38 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Reziliencia a 
kritikus fontosságú nyersanyagok terén: a 
nagyobb biztonsághoz és 
fenntarthatósághoz vezető út feltérképezése 
(COM(2020) 474 final).

38 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Reziliencia a 
kritikus fontosságú nyersanyagok terén: a 
nagyobb biztonsághoz és 
fenntarthatósághoz vezető út feltérképezése 
(COM(2020) 474 final).

Or. en

Módosítás 65
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A szóban forgó nyersanyagok közül 
néhány, így a kobalt, a lítium és a 
természetes grafit, kritikus fontosságú 
nyersanyagnak számít az EU számára38, és 
szükség van ezek fenntartható beszerzésére 
az uniós elem-ökoszisztéma megfelelő 
működéséhez.

(60) A szóban forgó nyersanyagok közül 
néhány, így az antimon, a kobalt, a lítium, 
a természetes grafit és más ritkaföldfémek, 
kritikus fontosságú nyersanyagnak számít 
az EU számára38, és szükség van ezek 
fenntartható beszerzésére az uniós elem-
ökoszisztéma megfelelő működéséhez.

_________________ _________________
38 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Reziliencia a 
kritikus fontosságú nyersanyagok terén: a 
nagyobb biztonsághoz és 
fenntarthatósághoz vezető út feltérképezése 
(COM(2020) 474 final).

38 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Reziliencia a 
kritikus fontosságú nyersanyagok terén: a 
nagyobb biztonsághoz és 
fenntarthatósághoz vezető út feltérképezése 
(COM(2020) 474 final).

Or. en

Módosítás 66
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Az Unióban a kellő gondosságra 
vonatkozó általános követelményeket 
bizonyos ásványokkal és fémekkel 
összefüggésben az (EU) 2017/821 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet39 vezette be. 
Az említett rendelet azonban nem 
foglalkozik az elemgyártás során használt 
ásványokkal és anyagokkal.

(62) Az Egyesült Nemzetek üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó irányelvei előírják, hogy a 
gazdasági szereplőknek kellő 
gondossággal kell eljárniuk az emberi 
jogokkal kapcsolatos vállalati felelősségük 
teljesítése érdekében. Az Unióban a kellő 
gondosságra vonatkozó általános 
követelményeket bizonyos ásványokkal és 
fémekkel összefüggésben az (EU) 
2017/821 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet39 vezette be. Az említett rendelet 
azonban nem foglalkozik az elemgyártás 
során használt ásványokkal és anyagokkal.

_________________ _________________
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39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/821 rendelete (2017. május 17.) a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
uniós importőrei körében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségek 
megállapításáról (HL L 130., 2017.5.19., 1. 
o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/821 rendelete (2017. május 17.) a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany 
uniós importőrei körében a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségek 
megállapításáról (HL L 130., 2017.5.19., 1. 
o.).

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy meghatározzuk az ENSZ-alapot a kellő gondosság és az emberi jogok 
tekintetében.

Módosítás 67
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Ezért tekintettel az elemek iránti 
uniós kereslet várható exponenciális 
növekedésére, az EU piacán elemet 
forgalomba hozó gazdasági szereplőnek a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc tekintetében alkalmazott szakpolitikát 
kell kidolgoznia. Következésképpen meg 
kell határozni azokat a követelményeket, 
amelyek célja az elemgyártáshoz használt 
bizonyos nyersanyagok kitermelésével, 
feldolgozásával és kereskedelmével járó 
társadalmi és környezeti kockázatok 
kezelése.

(63) Az emberi jogok, a szociális jogok, 
az emberi egészség és a környezet 
tiszteletben tartására vonatkozó vállalati 
felelősséget az értéklánc egészében, a 
gazdasági szereplő valamennyi 
tevékenységére és üzleti kapcsolatára 
alkalmazni kell. Mivel az elemek gyártása 
során felhasznált egyes nyersanyagok 
kitermelése, feldolgozása és kereskedelme 
különleges kockázatokat hordoz, és 
tekintettel az elemek iránti uniós kereslet 
várható exponenciális növekedésére, meg 
kell határozni az EU piacán elemet 
forgalomba hozó gazdasági szereplők kellő 
gondosságával kapcsolatos 
követelményeket. Azzal a céllal kell 
meghatározni a követelményeket, hogy 
kezelni lehessen az elemgyártáshoz 
használt bizonyos nyersanyagok 
kitermelésével, feldolgozásával és 
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kereskedelmével, magával a gyártással, 
valamint az összes vonatkozó későbbi 
művelettel járó társadalmi és környezeti 
kockázatokat.

Or. en

Indokolás

A kellő gondosságra vonatkozó kötelezettségeket az elemek teljes értékláncára alkalmazni 
kell, beleértve a gyártási és hulladékkezelési fázist is.

Módosítás 68
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 Megállapodásában40 foglalt tíz 
alapelv, 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-

(64) Kockázatalapú kellő gondosság 
folytatása esetén annak olyan nemzetközi 
eszközökön kell alapulnia, mint az ENSZ 
üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó irányelvei1a, az 
ENSZ Globális Megállapodásában40 foglalt 
tíz alapelv, az Iránymutatások a termékek 
társadalmi életciklusának értékeléséhez41, 
az ILO háromoldalú nyilatkozata a 
multinacionális vállalatokra és a 
szociálpolitikára vonatkozó elvekről42, a 
multinacionális vállalatokra vonatkozó 
OECD-iránymutatások1b, 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. A 
természetes ásványianyag-készletek 
kitermelésével, feldolgozásával és 
kereskedelmével összefüggésben az OECD 
útmutatása a konfliktusok által érintett 
vagy nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes ellátási 
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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.

lánca tekintetében követendő kellő 
gondosságról44 (a továbbiakban: OECD-
útmutatás a kellő gondosságról) egy 
nemzetközileg elismert szabvány, amely a 
bizonyos nyersanyagok konfliktus által 
érintett területről történő beszerzésével és 
kereskedelmével kapcsolatban felmerülő 
súlyos emberi jogi jogsértések konkrét 
kockázatait kezeli.

_________________ _________________
1a az Egyesült Nemzetek üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó irányelvei, elérhető a következő 
címen: 
https://www.ohchr.org/documents/publica
tions/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
1b A multinacionális vállalatokra 
vonatkozó OECD-iránymutatások, 
elérhető a következő címen: 
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

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

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-

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

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

Or. en

Indokolás

Szükséges utalni a sokkal átfogóbb, az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó ENSZ-irányelvekre, valamint a multinacionális vállalatokra vonatkozó OECD-
iránymutatásokra, melyben szintén szerepel a kellő gondosság. Fontos tisztázni, hogy az 
OECD útmutatása a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról 
csak a súlyos emberi jogi jogsértésekkel foglalkozik.

Módosítás 69
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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 Megállapodásában40 foglalt tíz 
alapelv, 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 

(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 irányelvei, az 
ENSZ Globális Megállapodásában40 foglalt 
tíz alapelv, az Iránymutatások a termékek 
társadalmi életciklusának értékeléséhez41, 
az ILO háromoldalú nyilatkozata a 
multinacionális vállalatokra és a 
szociálpolitikára vonatkozó elvekről42, a 
multinacionális vállalatokra vonatkozó 
OECD-iránymutatások, valamint az 
OECD útmutatása a felelős üzleti 
magatartáshoz szükséges kellő 
gondosságról43, amelyek a kormányzatok 
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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 
erőfeszítésének eredménye, amely arra 
irányul, hogy bevált gyakorlatokat 
alakítsanak ki ezen a területen.

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 
erőfeszítésének eredménye, amely arra 
irányul, hogy bevált gyakorlatokat 
alakítsanak ki ezen a területen.

_________________ _________________
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

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

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

Or. en

Módosítás 70
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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 Megállapodásában40 foglalt tíz 
alapelv, 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 
Globális Megállapodásában40 foglalt tíz 
alapelv, az ENSZ üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére vonatkozó 
irányelvei40a, 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-
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erőfeszítésének eredménye, amely arra 
irányul, hogy bevált gyakorlatokat 
alakítsanak ki ezen a területen.

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.

_________________ _________________
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
40a az Egyesült Nemzetek üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó irányelvei, elérhető a következő 
címen: 
https://www.ohchr.org/documents/publica
tions/guidingprinciplesbusinesshr_en.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

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

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 
tekintetében követendő kellő gondosságról: 
Harmadik kiadás, OECD Publishing, 
Párizs, 

44 OECD (2016), Az OECD útmutatása a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca 
tekintetében követendő kellő gondosságról: 
Harmadik kiadás, OECD Publishing, 
Párizs, 
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Módosítás 71
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az OECD kellő gondosságról szóló 
útmutatása45 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 
konfliktusokhoz46. 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 egy 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, megszüntessék, 
megelőzzék, enyhítsék és kimutassák a 
tevékenységeikkel vagy beszerzési 
döntéseikkel összefüggő kedvezőtlen 
hatásokat. A gazdasági szereplőknek 
megalapozott, hatékony és érdemi 
konzultációt kell folytatniuk a ténylegesen 
és potenciálisan érintett jogosultakkal. 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.
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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.).

Or. en

Módosítás 72
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az OECD kellő gondosságról szóló 
útmutatása45 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 konfliktusokhoz46. 
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 

(65) Az OECD kellő gondosságról szóló 
útmutatása45 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 konfliktusokhoz46. 
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 
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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.

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 minden olyan gazdasági 
szereplőre vonatkoznak, amely elemeket 
hoz forgalomba az európai piacon, 
beleértve az online platformokat is.

_________________ _________________
45 Az OECD kellő gondosságról szóló 
útmutatásának 15. oldala.

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.).

Or. en

Módosítás 73
Patrizia Toia
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az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az OECD kellő gondosságról szóló 
útmutatása45 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 
konfliktusokhoz46. 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 egy folyamatos, proaktív és 
reaktív folyamat, melynek révén a 
vállalatok biztosíthatják, hogy tiszteletben 
tartják az emberi jogokat és a környezetet, 
és nem járulnak hozzá a konfliktusokhoz46. 
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.

_________________ _________________
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 

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 
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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.).

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.).

Or. en

Módosítás 74
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65a) A magánszektorbeli ellátási láncok 
kellő gondossággal kapcsolatos rendszerei 
támogathatják ugyan a gazdasági 
szereplőket kellő gondosságuk 
alkalmazása során, de a gazdasági 
szereplők továbbra is egyéni felelősséggel 
tartoznak az e rendeletben meghatározott 
kellő gondosságra vonatkozó 
kötelezettségek teljesítése terén.

Or. en

Indokolás

A konfliktusból származó ásványi anyagokra vonatkozó rendeletből származó hivatkozás. 
Fontos tisztázni, hogy a magánszektorbeli ellátási láncok kellő gondossággal kapcsolatos 
rendszerei nem helyettesíthetik a gazdasági szereplők azon felelősségét, hogy megfeleljenek a 
rendeletben meghatározott egyedi szabályoknak.

Módosítás 75
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
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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 társadalmi és környezeti 
kockázati kategóriákkal, beleértve a 
megalapozott végrehajtási és 
szankciómechanizmusokat, valamint az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést és 
az érintett közösségek jogorvoslati 
lehetőségét kötelességszegés esetén. 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.

Or. en

Módosítás 76
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(66) Szükség van az értéklánc 
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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 77
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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 biológiai sokféleségre 
és a közösségi életre gyakorolt jelenlegi és 
előre látható hatásokra.

Or. en

Módosítás 78
Manuela Ripa
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
egyezményeiben48 foglalt szabályok helyes 
végrehajtását, 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 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 
egyezményeiben48 foglalt szabályok helyes 
végrehajtását, 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: 1. Egyezmény az egyesülési 
szabadságról és a szervezkedési jog 

48 A nyolc alapvető egyezmény a 
következő: 1. Egyezmény az egyesülési 
szabadságról és a szervezkedési jog 
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védelméről, 1948 (87. sz.), 2. Egyezmény a 
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.).

védelméről, 1948 (87. sz.), 2. Egyezmény a 
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.).

Or. en

Módosítás 79
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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 

(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 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 
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Munkaügyi Szervezet alapvető 
egyezményeiben48 foglalt szabályok helyes 
végrehajtását, az ILO háromoldalú 
nyilatkozatának I. mellékletében 
felsoroltak szerint.

biztosítaniuk kell a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet alapvető 
egyezményeiben48 foglalt szabályok helyes 
végrehajtását, 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: 1. Egyezmény az egyesülési 
szabadságról és a szervezkedési jog 
védelméről, 1948 (87. sz.), 2. Egyezmény a 
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.).

48 A nyolc alapvető egyezmény a 
következő: 1. Egyezmény az egyesülési 
szabadságról és a szervezkedési jog 
védelméről, 1948 (87. sz.), 2. Egyezmény a 
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.).

Or. en

Módosítás 80
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) A környezeti kockázati kategóriákat 
illetően a kellő gondosságra vonatkozó 
politikáknak foglalkozniuk kell az 
elemellátási láncban a természetes 
környezet és a biológiai sokféleség 
védelmével kapcsolatban felmerülő 
kockázatokkal, a Biológiai Sokféleség 
Egyezménnyel49 összhangban, amely 
magában foglalja a helyi közösségek 
figyelembevételét, valamint az ilyen 
közösségek védelmét és fejlesztését is.

(68) A környezeti kockázati kategóriákat 
illetően a kellő gondosságra vonatkozó 
politikáknak foglalkozniuk kell az 
elemellátási láncban a természetes 
környezet, az éghajlat – az ENSZ Párizsi 
Megállapodásával összhangban – és a 
biológiai sokféleség védelmével 
kapcsolatban felmerülő kockázatokkal, a 
Biológiai Sokféleség Egyezménnyel49 
összhangban, amely magában foglalja a 
helyi közösségek figyelembevételét, 
valamint az ilyen közösségek védelmét és 
fejlesztését is.

_________________ _________________
49 A Biológiai Sokféleség Egyezményben 
foglaltak szerint, amely elérhető a 
következő címen: 
https://www.cbd.int/convention/text/, 
valamint különösen a Részes Felek 
Konferenciájának „A biológiai 
sokféleségre kiterjedő hatásvizsgálatra 
vonatkozó önkéntes iránymutatások” című 
VIII/28. sz. határozata szerint, amely 
elérhető a következő címen: 
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=1104
2

49 A Biológiai Sokféleség Egyezményben 
foglaltak szerint, amely elérhető a 
következő címen: 
https://www.cbd.int/convention/text/, 
valamint különösen a Részes Felek 
Konferenciájának „A biológiai 
sokféleségre kiterjedő hatásvizsgálatra 
vonatkozó önkéntes iránymutatások” című 
VIII/28. sz. határozata szerint, amely 
elérhető a következő címen: 
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=1104
2

Or. en

Módosítás 81
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) Az elemgyártásba bekerülő 
nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi és 
környezeti kockázatok meghatározására és 
enyhítésére irányuló, a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 

(69) Az elemgyártásba bekerülő 
nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi és 
környezeti kockázatok meghatározására és 
enyhítésére irányuló, a kellő gondosság 
elvének megfelelő értékláncra vonatkozó 
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vonatkozó kötelezettségeknek hozzá kell 
járulniuk az UNEP ásványkincsekkel való 
gazdálkodással kapcsolatban hozott 
19. számú határozatának végrehajtásához, 
amely elismeri, hogy a bányászati ágazat 
jelentős mértékben hozzájárul a 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend és a 
fenntartható fejlődési célok teljesítéséhez.

kötelezettségeknek hozzá kell járulniuk az 
UNEP ásványkincsekkel való 
gazdálkodással kapcsolatban hozott 
19. számú határozatának végrehajtásához, 
amely elismeri, hogy a bányászati ágazat 
jelentős mértékben hozzájárul a 2030-ig 
tartó időszakra szóló menetrend és a 
fenntartható fejlődési célok teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 82
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
69 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69a) Még akkor is történhet kár, ha a 
kellő gondosság elvét követték. A 
gazdasági szereplőknek önmagukban vagy 
más szereplőkkel együttműködve, aktívan 
részt kell vállalniuk az ilyen károk 
helyreállításában. Felelősséget kell 
vállalniuk a követlenül általuk, vagy az 
ellenőrzésük alatt álló, vagy általuk 
befolyásolható szervezetek által okozott 
káros hatásokért, vagy az azokhoz való 
hozzájárulásért. A károsultak számára 
biztosítani kell a kártérítést, valamint az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 83
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(70) A kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
követelményeket meghatározó egyéb uniós 
jogalkotási eszközök annyiban 
alkalmazandók, amennyiben ez a rendelet 
nem tartalmaz ugyanolyan célkitűzésű, 
jellegű vagy hatályú egyedi 
rendelkezéseket, amelyek kiigazíthatók a 
jövőbeni jogszabályi módosítások 
tükrében.

(70) A kellő gondosság elvének 
megfelelő értékláncra vonatkozó 
követelményeket meghatározó egyéb uniós 
jogalkotási eszközök annyiban 
alkalmazandók, amennyiben ez a rendelet 
nem tartalmaz ugyanolyan célkitűzésű, 
jellegű vagy hatályú egyedi 
rendelkezéseket, amelyek kiigazíthatók a 
jövőbeni jogszabályi módosítások 
tükrében.

Or. en

Módosítás 84
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) Az elemek értékláncán mutatkozó 
fejleményekhez – így az adott környezeti 
és társadalmi kockázatok terjedelmében és 
jellegében bekövetkező változásokhoz –, 
valamint az elemek és azok vegyi 
összetétele terén elért műszaki és 
tudományos fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a nyersanyagok és a kockázati 
kategóriák jegyzéke, valamint a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó követelmények 
módosítása tekintetében.

(71) Az elemek értékláncán mutatkozó 
fejleményekhez – így az adott környezeti 
és társadalmi kockázatok terjedelmében és 
jellegében bekövetkező változásokhoz –, 
valamint az elemek és azok vegyi 
összetétele terén elért műszaki és 
tudományos fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a nyersanyagok és a kockázati 
kategóriák jegyzéke, valamint a kellő 
gondosság elvének megfelelő értékláncra 
vonatkozó követelmények módosítása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 85
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss, Pietro Fiocchi, Henna Virkkunen
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Rendeletre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80) A hulladékelemek gyűjthetők 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékaival együtt, a 2012/19/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
létrehozott nemzeti begyűjtési rendszerek 
révén, valamint hulladékká vált 
gépjárművekkel együtt is, a 2000/53/EK 
irányelvvel összhangban. Ebben az esetben 
kötelező minimális kezelési 
követelményként az elemeket el kell 
távolítani a begyűjtött, hulladékká vált 
készülékekből és gépjárművekből. 
Eltávolítás után az elemekre az ebben a 
rendeletben foglalt követelményeket kell 
alkalmazni, különös tekintettel arra, hogy 
azokat bele kell számítani az adott 
elemtípusra vonatkozó begyűjtési 
célkitűzés teljesítésébe, valamint 
alkalmazni kell rájuk az ebben a 
rendeletben meghatározott kezelési és 
újrafeldolgozási követelményeket.

(80) A hulladékelemek gyűjthetők 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékaival együtt, a 2012/19/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
létrehozott nemzeti begyűjtési rendszerek 
révén, valamint hulladékká vált 
gépjárművekkel együtt is, a 2000/53/EK 
irányelvvel összhangban. Ebben az esetben 
kötelező minimális kezelési 
követelményként az elemeket el kell 
távolítani a begyűjtött, hulladékká vált 
készülékekből és gépjárművekből. 
Biztosítani kell, hogy az összes elemet 
eltávolítsák a szelektíven gyűjtött 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékából a hulladék kezelése előtt 
vagy a kezelési folyamat során, 
amennyiben ez az eljárás biztosítja az 
elemek elkülöníthetőségét egy külön 
folyamatban, valamint az elemek 
sértetlenségét. Ezenkívül számszerűsített 
célokat kell kitűzni az e-hulladékok 
kezelői számára az elemeknek a 
különböző kategóriába tartozó (5 és 6) e-
hulladékból való eltávolításával 
kapcsolatban. Eltávolítás után az elemekre 
az ebben a rendeletben foglalt 
követelményeket kell alkalmazni, különös 
tekintettel arra, hogy azokat bele kell 
számítani az adott elemtípusra vonatkozó 
begyűjtési célkitűzés teljesítésébe, 
valamint alkalmazni kell rájuk az ebben a 
rendeletben meghatározott kezelési és 
újrafeldolgozási követelményeket.

Or. en

Módosítás 86
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Azok az ipari elemek és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek, 
amelyek már nem alkalmasak az eredeti 
rendeltetésükre, amelyre gyártották őket, 
felhasználhatók más célra, helyhez kötött 
energiatárolásra szolgáló elemekként. 
Kialakulóban van a használt ipari elemek 
és elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek másodszori 
felhasználásának a piaca, és ezért a 
hulladékhierarchia gyakorlati 
alkalmazásának támogatása érdekében 
külön szabályokat kell meghatározni a 
használt elemek újrapozicionálásának 
lehetővé tételéhez, az elővigyázatosság 
elvének figyelembevétele mellett, és 
biztosítva a biztonságos használatot a 
végfelhasználók számára. Minden ilyen 
használt elem esetében értékelni kell az 
elem állapotát és rendelkezésre álló 
kapacitását, az eredeti rendeltetésétől eltérő 
bármely egyéb használatra való 
alkalmasságának megállapítása érdekében. 
Az elemek állapotának értékelésével 
kapcsolatos rendelkezések végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörrel kell felruházni.

(88) Azok az ipari elemek és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek, 
amelyek már nem alkalmasak az eredeti 
rendeltetésükre, amelyre gyártották őket, 
felhasználhatók más célra, helyhez kötött 
energiatárolásra szolgáló elemekként. 
Kialakulóban van a használt ipari elemek 
és elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek másodszori 
felhasználásának a piaca, és ezért a 
hulladékhierarchia gyakorlati 
alkalmazásának támogatása érdekében 
külön szabályokat kell meghatározni a 
használt elemek újrapozicionálásának 
lehetővé tételéhez, az elővigyázatosság 
elvének figyelembevétele mellett, és 
biztosítva a biztonságos használatot a 
végfelhasználók számára. Minden ilyen 
használt elem esetében értékelni kell az 
elem állapotát és rendelkezésre álló 
kapacitását, az eredeti rendeltetésétől eltérő 
bármely egyéb használatra való 
alkalmasságának megállapítása érdekében. 
Azokat az elemeket, amelyek eredeti 
rendeltetésüktől eltérően is 
alkalmazhatóak, újra kell pozícionálni. 
Az elemek állapotának értékelésével 
kapcsolatos rendelkezések végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörrel kell felruházni.

Or. en

Módosítás 87
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
94 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(94) Létre kell hozni az elemek 
útlevelét, amely lehetővé teszi a gazdasági 
szereplők számára az egyes forgalomba 
hozott elemekre vonatkozó információk és 
adatok hatékonyabb módon történő 
gyűjtését és újrafelhasználását, valamint 
azt, hogy megalapozottabb döntéseket 
hozhassanak tervezési tevékenységeik 
során. Az elemútlevél egységes feltételek 
mellett történő megvalósításának 
biztosítása érdekében a Bizottságot 
végrehajtási hatáskörrel kell felruházni.

(94) Létre kell hozni az elemek 
útlevelét, amely lehetővé teszi a gazdasági 
szereplők számára az egyes forgalomba 
hozott elemekre vonatkozó 
információknak és adatoknak a szellemi 
tulajdon és a szellemi tulajdonjogok 
megsértése nélküli, hatékonyabb módon 
történő gyűjtését és újrafelhasználását, 
valamint azt, hogy megalapozottabb 
döntéseket hozhassanak tervezési 
tevékenységeik során. Az elemútlevél 
egységes feltételek mellett történő 
megvalósításának biztosítása érdekében a 
Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell 
felruházni.

Or. en

Módosítás 88
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
102 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(102) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok e rendelet szerinti elfogadásakor 
különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak65 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(102) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok e rendelet szerinti elfogadásakor 
különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten és az iparral is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak65 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

_________________ _________________
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65 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 65 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 89
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss, Henna Virkkunen

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, melyet a késztermékként 
való használathoz, vagy más termékben 
való alkalmazáshoz szükséges minden 
eszközzel felszerelnek;

Or. en

Módosítás 90
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „belső tárolóval rendelkező elem”: 
olyan elem, amelyhez nem csatlakoznak 
külső eszközök energia tárolása 
érdekében;

törölve

Or. en
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Módosítás 91
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— 5 kg-nál kisebb tömegű; — 2 kWh alatti kapacitással 
rendelkezik;

Or. en

Módosítás 92
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A hordozható elemek súlyhatárának növelése megakadályozza a könnyű szállítóeszközökben 
használt elemek kategóriájának két részre bontását.

Módosítás 93
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— nem ipari célokra tervezett; 
továbbá

törölve

Or. en
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Módosítás 94
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

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: D, C, AA, AAA, 9 volt 
(PP3), és gombelemek;

Or. en

Módosítás 95
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „könnyű szállítóeszközök”: 750 
wattnál kisebb teljesítményű 
villanymotorral rendelkező kerekes 
járművek, amelyeken az utasok ülnek a 
jármű mozgása közben, és amelyek 
működtethetők csak a villanymotorral, 
vagy pedig a motor és emberi erő 
kombinációjával;

9. „könnyű szállítóeszközök”: 750 
wattnál kisebb teljesítményű 
villanymotorral rendelkező kerekes 
járművek, amelyek működtethetők csak a 
villanymotorral, vagy pedig a motor és 
emberi erő kombinációjával. E rendelet 
alkalmazásában a könnyű 
szállítóeszközöket – eltérő rendelkezés 
hiányában – hordozható elemekként kell 
kezelni;

Or. en

Módosítás 96
Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

közúti forgalomban nem résztvevő mobil 
berendezés indításához, világításához, 
gyújtásához és a jármű egyéb kiegészítő 
vagy segédfunkcióihoz használt bármely 
elem;

Or. en

Módosítás 97
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

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 módok esetén 
használt hordozható elemeket;

Or. en

Módosítás 98
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „helyhez kötött elemes 
energiatároló rendszer”: olyan, belső 
tárolóval rendelkező újratölthető ipari 
elem, amelyet elektromos energia 
hálózatban történő tárolására és 
továbbítására terveztek, tekintet nélkül 
arra, hogy az elemet hol és kik 
használják;

13. „elemirányítási rendszer”: olyan 
elemekhez kapcsolódó elektronikus 
rendszer, amely túltöltés, túláram, túlzott 
kisülés és túlmelegedés esetén az áram 
szabályozására szolgál, és ami figyeli 
és/vagy szabályozza saját állapotát, 
másodlagos adatokat számít ki, továbbítja 
ezeket az adatokat és/vagy úgy szabályozza 
a környezetét, hogy befolyásolja az elem 
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biztonságát, teljesítményét és/vagy 
élettartamát;

Or. en

Módosítás 99
Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „elemmodell”: bármely, sorozatban 
gyártott elem;

17. „elemmodell”: bármely, hasonló 
tervek alapján, hasonló teljesítménnyel és 
karbonlábnyommal sorozatban gyártott 
elem;

Or. en

Módosítás 100
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

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;

Or. en

Módosítás 101
Maria Spyraki
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az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. „újrapozicionálás”: bármely 
művelet, amely az elem részeinek vagy az 
egész elemnek az eredeti rendeltetésétől 
eltérő célra vagy alkalmazásra történő 
felhasználását eredményezi;

26. „újrahasználatra való előkészítés”: 
bármely művelet, amely az elem részeinek 
vagy az egész elemnek az eredeti 
rendeltetésétől eltérő célra vagy 
alkalmazásra történő felhasználását 
eredményezi;

Or. en

Módosítás 102
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. "újragyártás": a hulladékelemen 
végzett minden olyan művelet, ami a 
cellákra történő szétbontásból és azok 
újonnan gyártott, az eredeti elem 
rendeltetésének megfelelő célú vagy 
alkalmazási módú modulokká történő 
átalakításából áll;

Or. en

Módosítás 103
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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36. „a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc”: újratölthető ipari 
elemet vagy elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemet forgalomba 
hozó gazdasági szereplő kötelezettségei az 
irányítási rendszerével, a 
kockázatkezeléssel, a bejelentett 
szervezetek által végzett harmadik fél általi 
ellenőrzésekkel, valamint az 
elemgyártáshoz szükséges nyersanyagok 
beszerzéséhez, feldolgozásához és 
kereskedelméhez kapcsolódó tényleges és 
esetleges kockázatok meghatározása és 
kezelése céljából nyújtott tájékoztatással 
kapcsolatban;

36. „a kellő gondosság elvének 
megfelelő értéklánc”: az elemet 
forgalomba hozó gazdasági szereplő 
kötelezettségei az irányítási rendszerével, a 
kockázatkezeléssel, a bejelentett 
szervezetek által végzett harmadik fél általi 
ellenőrzésekkel, valamint az 
elemgyártáshoz szükséges nyersanyagok, 
vegyi anyagok és másodlagos 
nyersanyagok beszerzéséhez, 
feldolgozásához és kereskedelméhez 
(ellátási lánc), és a gyártási 
folyamatokhoz, valamint az üzleti 
viszonyokhoz kapcsolódó tényleges és 
esetleges kockázatok meghatározása, 
megelőzése és kezelése céljából nyújtott 
tájékoztatással kapcsolatban;

(Ez a horizontális módosítás a teljes 
szövegre vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

Az ENSZ üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó irányelveivel és az OECD 
felelős üzleti magatartáshoz szükséges kellő gondosságról szóló útmutatásával összhangban, 
a kellő gondosság nemcsak az ellátási láncról szól, hanem a saját folyamatokról és más üzleti 
viszonyokról is.

Módosítás 104
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező 
újratölthető ipari elemeket és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemeket 
kísérő műszaki dokumentációval kell 
ellátni, amely a második albekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusnak megfelelően elkészített, 
karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatot 
tartalmaz minden egyes elemmodell és 

(1) A 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező 
újratölthető ipari elemeket és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemeket 
kísérő műszaki dokumentációval kell 
ellátni, amely a második albekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusnak megfelelően elkészített, 
karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatot 
tartalmaz minden egyes elemmodell és 
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gyártóüzemenkénti tétel vonatkozásában, 
valamint amellett tartalmazza legalább a 
következő információkat:

gyártóüzemenkénti tétel vonatkozásában, 
amely az adott üzemben egy adott 
akkumulátormodell előállításához 
felhasznált anyagok jegyzékén, a 
ráfordított energián és a segédanyagokon 
alapul, valamint amellett tartalmazza 
legalább a következő információkat:

Or. en

Indokolás

Az akkumulátor teljes karbonlábnyomának kiszámítására szolgáló módszernek nem a nemzeti 
energiaszerkezetet, hanem a gyár/gazdasági szereplő által használt tényleges 
energiaszerkezetet kell tükröznie. Az értékelésnek csak a gyártó ellenőrzése alatt álló 
elemeket, az úgynevezett közvetlen tényezőket kell figyelembe vennie.

Módosítás 105
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A karbonlábnyomra vonatkozó 
nyilatkozattal kapcsolatban az első 
albekezdésben meghatározott követelmény 
2024. július 1-jétől alkalmazandó az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemekre és az újratölthető ipari 
elemekre.

A karbonlábnyomra vonatkozó 
nyilatkozattal kapcsolatban az első 
albekezdésben meghatározott követelmény 
– a következő albekezdésben 
meghatározottak szerint – 18 hónappal a 
végrehajtási jogi aktus és felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus hatálybalépését 
követően alkalmazandó az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemekre 
és az újratölthető ipari elemekre.

Or. de

Módosítás 106
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

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

A karbonlábnyomra vonatkozó 
nyilatkozattal kapcsolatban az első 
albekezdésben meghatározott követelmény 
2024. július 1-jétől alkalmazandó az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemekre és az újratölthető ipari 
elemekre.

A karbonlábnyomra vonatkozó 
nyilatkozattal kapcsolatban az első 
albekezdésben meghatározott követelmény 
2027. július 1-jétől alkalmazandó az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemekre és az újratölthető ipari 
elemekre.

Or. en

Indokolás

A rendeletben javasolt szoros ütemtervet az akkumulátorok karbonlábnyomának 
kiszámítására szolgáló módszertan kidolgozásának jelenlegi helyzetéhez kell igazítani.

Módosítás 107
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2023. július 1-jéig 
elfogad:

A Bizottság legkésőbb 2025. július 1-jéig 
elfogad:

Or. en

Módosítás 108
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
73. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első 
albekezdésben meghatározott tájékoztatási 
követelmények módosítása céljából.

A második albekezdés a) pontjában 
említett módszertan kidolgozását követően 
a Bizottság ellenőrzi az e cikkben 
meghatározott időpontokat, és 
amennyiben úgy találja, hogy azok nem 
teljesíthetők, a 73. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
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el azok módosítására.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
73. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első 
albekezdésben meghatározott tájékoztatási 
követelmények módosítása céljából.

Or. en

Módosítás 109
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A karbonlábnyom-teljesítményosztállyal 
kapcsolatban az első albekezdésben 
meghatározott követelmények 2026. 
január 1-jétől alkalmazandók elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemekre 
és az újratölthető ipari elemekre.

A karbonlábnyom-teljesítményosztállyal 
kapcsolatban az első albekezdésben 
meghatározott követelmények – a 
következő albekezdésben meghatározottak 
szerint – 18 hónappal a végrehajtási jogi 
aktus és felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatálybalépését követően 
alkalmazandók elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekre és az 
újratölthető ipari elemekre.

Or. de

Módosítás 110
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A karbonlábnyom-teljesítményosztállyal 
kapcsolatban az első albekezdésben 
meghatározott követelmények 2026. január 
1-jétől alkalmazandók elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemekre 
és az újratölthető ipari elemekre.

A karbonlábnyom-teljesítményosztállyal 
kapcsolatban az első albekezdésben 
meghatározott követelmények 2029. január 
1-jétől alkalmazandók elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemekre 
és az újratölthető ipari elemekre.
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Or. en

Módosítás 111
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-
ig elfogad:

A Bizottság legkésőbb 2026. december 31-
ig elfogad:

Or. en

Módosítás 112
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-
ig elfogad:

A Bizottság 2025.július 1-jéig elfogad:

Or. de

Indokolás

A CO2-lábnyomra vonatkozó nyilatkozatokra alkalmazandó 18 hónapos határidőhöz való 
igazodás érdekében a határidő 6 hónappal kitolódik

Módosítás 113
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben meghatározott, az 
életciklusra vonatkozó maximális 
karbonlábnyom-küszöbértékkel 

Az első albekezdésben meghatározott, az 
életciklusra vonatkozó maximális 
karbonlábnyom-küszöbértékkel 
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kapcsolatos követelmény 2027. július 1-
jétől alkalmazandó elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekre és 
újratölthető ipari elemekre.

kapcsolatos követelmény – a következő 
albekezdésben meghatározottak szerint – 
36 hónappal a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus hatálybalépését követően 
alkalmazandó elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekre és 
újratölthető ipari elemekre.

Or. de

Módosítás 114
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben meghatározott, az 
életciklusra vonatkozó maximális 
karbonlábnyom-küszöbértékkel 
kapcsolatos követelmény 2027. július 1-
jétől alkalmazandó elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekre és 
újratölthető ipari elemekre.

Az első albekezdésben meghatározott, az 
életciklusra vonatkozó maximális 
karbonlábnyom-küszöbértékkel 
kapcsolatos követelmény 2030. július 1-
jétől alkalmazandó elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekre és 
újratölthető ipari elemekre.

Or. en

Módosítás 115
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2026. július 1-jéig a Bizottság a 
73. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, 
hogy megállapítsa az első albekezdésben 
említett, életciklusra vonatkozó maximális 
karbonlábnyom-küszöbértéket. Az említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kidolgozása során a Bizottság figyelembe 
veszi a II. mellékletben meghatározott 

Legkésőbb 2028. július 1-jéig a Bizottság a 
73. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, 
hogy megállapítsa az első albekezdésben 
említett, életciklusra vonatkozó maximális 
karbonlábnyom-küszöbértéket. Az említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kidolgozása során a Bizottság figyelembe 
veszi a II. mellékletben meghatározott 
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megfelelő alapvető elemeket. megfelelő alapvető elemeket.

Or. en

Módosítás 116
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

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

Or. en

Módosítás 117
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(Az újrafeldolgozott tartalommal 
kapcsolatos hatály összes elemre való 
kiterjesztése az egész szövegben 
horizontálisan alkalmazandó.)

Or. en

Indokolás

Az újrahasznosított tartalom követelményei az összes elemre vonatkoznak.
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Módosítás 118
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8. cikk Az elemek újrafeldolgozott tartalma

Or. en

Indokolás

A minden elemre kiterjedő, nem csak az ipari elemekre, hajtóakkumulátorokra és 
indítóakkumulátorokra vonatkozó, kötelező újrafeldolgozott tartalom alapvető a körforgásos 
gazdaság számára, az újrahasznosított anyagok erős és stabil piacának megteremtése 
érdekében. A lehető leghamarabb, de legkésőbb 2023-ban egyértelműen meg kell határozni az 
újrafeldolgozott tartalom számítási módszerét, hogy az akkumulátorgyártók és -
újrafeldolgozók számára szavatolhassák a biztonságot és a megbízhatóságot.

Módosítás 119
Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) 2027. január 1-jétől azokat a belső 
tárolóval rendelkező, 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű ipari elemeket, elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemeket 
és gépjárműelemeket, valamint a könnyű 
szállítóeszközökben és más egyéni városi 
közlekedési módok esetén használt 
hordozható 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, 



PE693.772v01-00 52/168 AM\1233515HU.docx

HU

lítium vagy nikkel mennyiségére 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 120
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) 2025. január 1-jétől azokat a 2 
kWh-nál nagyobb teljesítményű 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.

Or. en

Indokolás

Az újrahasznosított tartalom műszaki dokumentációját már 2025-től alkalmazni kell.

Módosítás 121
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2027. január 1-jétől azokat a belső 
tárolóval rendelkező, 2 kWh-nál nagyobb 

(1) 2027. január 1-jétől azokat az 
elemeket, amelyek aktív anyagaikban 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A minden elemre kiterjedő, nem csak az ipari elemekre, hajtóakkumulátorokra és 
indítóakkumulátorokra vonatkozó, kötelező újrafeldolgozott tartalom alapvető a körforgásos 
gazdaság számára, az újrahasznosított anyagok erős és stabil piacának megteremtése 
érdekében. A lehető leghamarabb, de legkésőbb 2023-ban egyértelműen meg kell határozni az 
újrafeldolgozott tartalom számítási módszerét, hogy az akkumulátorgyártók és -
újrafeldolgozók számára szavatolhassák a biztonságot és a megbízhatóságot.

Módosítás 122
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) 2027. január 1-jétől azokat a belső 
tárolóval 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 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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Or. en

Módosítás 123
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss, Pietro Fiocchi, Henna Virkkunen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) 2027. január 1-jétől az elemek 
minden olyan csoportját, (például az ipari 
elemeket, elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket, 
gépjárműelemeket, és hordozható 
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.

Or. en

Módosítás 124
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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 

(1) 2028. 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 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A jogi aktus elfogadásától számítva elegendő időt kell biztosítani a vállalatok számára 
termékeik ellenőrzésére és a műszaki dokumentáció elkészítésére.

Módosítás 125
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) 18 hónappal a következő 
albekezdésben szereplő végrehajtási jogi 
aktus hatályba lépését követően azokat a 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 az aktív anyagokban 
jelen lévő, hulladékból hasznosított kobalt, 
ólom, lítium vagy nikkel mennyiségére 
vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

A módszertan kidolgozását követően legalább 18 hónapos átfutási időre van szükség az 
elemek újrahasznosított tartalmának kiszámításához és közléséhez. A „gyártóüzemenkénti 
tétel” fogalom túlságosan homályos, és adatszolgáltatási célra nem alkalmazható.
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Módosítás 126
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani, Maria Spyraki

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) 2027. január 1-jétől azokat a 
hordozható elemeket, 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.

Or. en

Módosítás 127
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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, 

(1) 2027. január 1-jétől azokat a 
helyhez kötött elemes energiatároló 
rendszereket, 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, 
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hulladékból hasznosított kobalt, ólom, 
lítium vagy nikkel mennyiségére 
vonatkozóan.

hulladékból hasznosított kobalt, ólom, 
lítium vagy nikkel mennyiségére 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A helyhez kötött elemes energiatároló rendszerek 2 kWh-nál nagyobb teljesítményű ipari 
elemek. Ebben a tekintetben a javasolt módosítás nincs hatással a rendelet alkalmazási 
körére, a 2 kWh-s küszöbérték megszüntetésével azonban lehetőség nyílik a vonatkozó 
rendelkezés hatályának kiterjesztésére a könnyű szállítóeszközök elemeire. Ugyanez az érvelés 
vonatkozik a 2 kWh-s küszöbértékre vonatkozó összes módosításra.

Módosítás 128
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 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.

[E rendelet hatálybalépése után 12 
hónappal] 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. A módszertannak meg kell 
határoznia, hogy a hulladékból nyert 
kobalt, ólom, lítium vagy nikkel 
mennyiségét az eljárás utolsó szakaszának 
eredményéből kell kiszámítani és 
ellenőrizni. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 
74. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A valóságot tükröző visszanyerési arányok meghatározása során kulcsfontosságú a 
számítások köre és a minimális arányok ellenőrzése. Az újrafeldolgozási eljárások több 
szakaszokra bonthatók, melyeket néha különböző létesítményekben és földrajzi területeken 
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végeznek, ezért fontos, hogy a számítási és ellenőrzési rendszerek egyértelműen 
meghatározott kerettel rendelkezzenek, és az utolsó szakaszhoz kapcsolódjanak, mivel ott 
szerzi meg az elem a minősítését.

Módosítás 129
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 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.

Or. en

Módosítás 130
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 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 

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 
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eljárás keretében kell elfogadni. eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az első albekezdés módosításából eredő, ugyanazon szerző általi módosítás, melynek célja az 
alkalmazás két évvel való felgyorsítása.

Módosítás 131
Sven Schulze, Jens Gieseke

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak 2025. december 31-ig 
értékelést kell készítenie a jelenlegi 
újrafeldolgozási technológiákról, továbbá 
előrejelzést kell adnia az életciklusuk 
végéhez közelítő elemek mennyiségéről, 
hogy a gyártott elemek újrafeldolgozási 
arányát meg lehessen határozni.

Or. de

Indokolás

A 2030-as célokat – a jelenlegi újrahasznosítási technológiák alapján – már 2025-ben meg 
kell határozni. Hasonlóképpen szükséges, hogy a 2035-ös célok már 2030-ban 
meghatározásra kerüljenek. Az új generációs elemek kifejlesztésére bizonyos előírt anyagok 
használata nélkül kerülhetne sor. Kerülendő, hogy előírások eredményeképpen az 
újrahasznosítási folyamat technikai korlátai vagy az újrahasznosított anyagok esetleges 
korlátozó tényezői akadályozzák az elektromobilitás és az innováció fejlődését.

Módosítás 132
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2030. január 1-jétől azokat a belső 
tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással 

törölve
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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:
a) 12 % kobalt;
b) 85 % ólom;
c) 4 % lítium;
d) 4 % nikkel.

Or. en

Módosítás 133
Sven Schulze, Jens Gieseke

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 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 előállítónkénti 
tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, 
lítiumot vagy nikkelt: A kobalt, ólom, 
lítium vagy nikkel újrafelhasználásának 
minimális százalékos arányára vonatkozó 
új, magasabb értékek 2035. január 1-jétől 
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alkalmazandók.

Or. de

Módosítás 134
Sara Skyttedal

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 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 
tartalmaznak az egyes elemmodellekben és 
gyártóüzemenkénti tételekben az aktív 
anyagokban jelen lévő, hulladékból 
hasznosított kobaltot, ólmot, lítiumot vagy 
nikkelt: Nem szabad addig 
küszöbértékeket bevezetni, amíg az elemek 
piaca helyre nem áll, hogy az ne 
akadályozza a villamosítást:

Or. en

Indokolás

Mandatory levels for recycled content has the potential of hampering the growth of battery 
production, and the development of new batterie technologies and hence the overall 
electrification in the European Union. First of all, the thresholds risk creating lock-in effects 
for current technologies and materials. Secondly, the thresholds risk exceeding the total 
supply of secondary recovered materials in the European market. Volumes of recycled 
material required to fulfil criteria depends on the total battery production volumes in the 
European market. Because the battery market is expected to continue to grow exponentially 
the production volumes will continue to be difficult to predict. Therefore, the volumes of 
collected and recovered waste batteries are even harder to predict. Consequently, by setting 
mandatory levels of recycled content the legislation will risks hampering down market 
development and competitiveness if recovered volumes are insufficient to meet the demand in 
Europe.
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Módosítás 135
Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler

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 a belső 
tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással 
rendelkező ipari elemeket, elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemeket 
és gépjárműelemeket, valamint a könnyű 
szállítóeszközökben és más egyéni városi 
közlekedési módok esetén használt 
hordozható 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:

Or. en

Módosítás 136
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(2) 2028. 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 
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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:

tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, 
lítiumot vagy nikkelt:

Or. en

Indokolás

Az első albekezdés módosításából eredő, ugyanazon szerző általi módosítás, melynek célja az 
alkalmazás két évvel való felgyorsítása.

Módosítás 137
Hildegard Bentele

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 minden olyan 
elemet, 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:

Or. en

Indokolás

A körforgásos gazdaság szempontjából alapvető fontosságú, hogy az újrafeldolgozott 
anyagok erős és stabil piacának megteremtése érdekében minden akkumulátorban – nem csak 
az ipari, meghajtáshoz használt és indítóakkumulátorokban – meghatározzák az 
újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó kötelező szintet. A lehető leghamarabb, de legkésőbb 
2023-ban egyértelműen meg kell határozni az újrafeldolgozott tartalom számítási módszerét, 
hogy az akkumulátorgyártók és -újrafeldolgozók számára biztonságot és megbízható 
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környezetet teremtsenek.

Módosítás 138
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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 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 elemekben 
használt pontos vegyi összetételről, és 
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:

Or. en

Módosítás 139
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani, Maria Spyraki

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 

(2) 2030. január 1-jétől azokat a 
hordozható elemeket, 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 
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következő arányban tartalmaznak az egyes 
elemmodellekben és gyártóüzemenkénti 
tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, 
lítiumot vagy nikkelt:

tartalmaznak az egyes elemmodellekben és 
gyártóüzemenkénti tételekben az aktív 
anyagokban jelen lévő, hulladékból 
hasznosított kobaltot, ólmot, lítiumot vagy 
nikkelt:

Or. en

Módosítás 140
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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 a 
helyhez kötött elemes energiatároló 
rendszereket, 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:

Or. en

Módosítás 141
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 12 % kobalt; törölve

Or. de
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Módosítás 142
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 85 % ólom; törölve

Or. de

Módosítás 143
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 4 % lítium; törölve

Or. de

Módosítás 144
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 4 % nikkel. törölve

Or. de

Módosítás 145
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 18 hónappal a 8. 
cikk (2) bekezdésének hatálybalépése előtt 
a 73. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogad el a hulladékból hasznosított 
kobalt, ólom, lítium vagy nikkel 8. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott minimális 
részarányának módosítása céljából, ha a 
megállapított küszöbértékek azzal a 
kockázattal járnak, hogy akadályozzák az 
EU villamosítását, és ha az elemek piaca 
még nem érte el azt a stabil állapotot, 
hogy a kereslet kielégítéséhez elegendő 
mennyiséget nyerjen vissza.

Or. en

Indokolás

Mandatory levels for recycled content has the potential of hampering the growth of battery 
production, and the development of new battery technologies and hence the overall 
electrification in the European Union. First, the thresholds risk creating lock-in effects for 
current technologies and materials. Second, the thresholds risk exceeding the total supply of 
secondary recovered materials in the European market. Volumes of recycled material 
required to fulfil criteria depends on the total battery production volumes in the European 
market. Because the battery market is expected to continue to grow exponentially the 
production volumes will continue to be difficult to predict. Therefore, the volumes of collected 
and recovered waste batteries are even harder to predict. Consequently, by setting mandatory 
levels of recycled content the legislation will risks hampering down market development and 
competitiveness if recovered volumes are insufficient to meet the demand in Europe. 
Therefore, if that risk exists the commission should amend the thresholds in order to avert the 
risk of hampering down battery market development and competitiveness.

Módosítás 146
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hulladékból hasznosított kobalt, 
ólom, lítium vagy nikkel mennyiségét 
maximalizálni kell az EU piacán 
forgalomba hozott elektromos járművek 
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akkumulátoraiban és helyhez kötött 
energiatároló elemekben.

Or. en

Módosítás 147
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság 2025. december 31-ig 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el, amelyben meghatározza az első 
albekezdésben említett értékeket.

Or. de

Módosítás 148
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottságnak 2030. december 
31-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
kell elfogadnia, amelyben meghatározza a 
január 1-jén hatályba lépő, magasabb 
értékeket.

Or. de

Módosítás 149
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
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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:

törölve

a) 20 % kobalt;
b) 85 % ólom;
c) 10 % lítium;
d) 12 % nikkel.

Or. de

Indokolás

átkerült a (2) bekezdésbe

Módosítás 150
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

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 

törölve
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tartalmaznak az egyes elemmodellekben 
és gyártóüzemenkénti tételekben az aktív 
anyagokban jelen lévő, hulladékból 
hasznosított kobaltot, ólmot, lítiumot vagy 
nikkelt:
a) 20% kobalt;
b) 85 % ólom;
c) 10% lítium;
d) 12% nikkel.

Or. en

Módosítás 151
Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

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 a belső 
tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással 
rendelkező ipari elemeket, elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemeket 
és gépjárműelemeket, valamint a könnyű 
szállítóeszközökben és más egyszemélyes 
városi közlekedési eszközökben használt 
hordozható 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:

Or. en

Módosítás 152
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

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) 2033. 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:

Or. en

Indokolás

A módosítás ugyanezen szerző első albekezdéshez fűzött módosításából következik, amelynek 
célja, hogy két évvel meggyorsítsa az alkalmazást.

Módosítás 153
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

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 

(3) 2035. január 1-jétől minden olyan 
elemet, 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:
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tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, 
lítiumot vagy nikkelt:

Or. en

Indokolás

A körforgásos gazdaság szempontjából alapvető fontosságú, hogy az újrafeldolgozott 
anyagok erős és stabil piacának megteremtése érdekében minden akkumulátorban – nem csak 
az ipari, meghajtáshoz használt és indítóakkumulátorokban – meghatározzák az 
újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó kötelező szintet. A lehető leghamarabb, de legkésőbb 
2023-ban egyértelműen meg kell határozni az újrafeldolgozott tartalom számítási módszerét, 
hogy az akkumulátorgyártók és -újrafeldolgozók számára biztonságot és megbízható 
környezetet teremtsenek.

Módosítás 154
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

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 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:

Or. en

Módosítás 155
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
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8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

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 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, 
hulladékelemekből hasznosított kobaltot, 
ólmot, lítiumot vagy nikkelt:

Or. en

Módosítás 156
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani, Maria Spyraki

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

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 a 
hordozható elemeket, 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:

Or. en
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Módosítás 157
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

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 a 
helyhez kötött elemes energiatároló 
rendszereket, 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:

Or. en

Módosítás 158
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 18 hónappal a 8. 
cikk (3) bekezdésének hatálybalépése előtt 
a 73. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogad el a hulladékból hasznosított 
kobalt, ólom, lítium vagy nikkel 8. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott minimális 
részarányának módosítása céljából, ha a 
megállapított küszöbértékek azzal a 
kockázattal járnak, hogy akadályozzák a 
villamosítást, és ha az elemek piaca még 
nem érte el azt a stabil állapotot, hogy a 
kereslet kielégítéséhez elegendő 
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mennyiséget nyerjen vissza.

Or. en

Indokolás

Mandatory levels for recycled content has the potential of hampering the growth of battery 
production, and the development of new battery technologies and hence the overall 
electrification in the European Union. First, the thresholds risk creating lock-in effects for 
current technologies and materials. Second, the thresholds risk exceeding the total supply of 
secondary recovered materials in the European market. Volumes of recycled material 
required to fulfil criteria depends on the total battery production volumes in the European 
market. Because the battery market is expected to continue to grow exponentially the 
production volumes will continue to be difficult to predict. Therefore, the volumes of collected 
and recovered waste batteries are even harder to predict. Consequently, by setting mandatory 
levels of recycled content the legislation will risks hampering down market development and 
competitiveness if recovered volumes are insufficient to meet the demand in Europe. 
Therefore, if that risk exists the commission should amend the thresholds in order to avert the 
risk of hampering down battery market development and competitiveness.

Módosítás 159
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
8 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 kidolgozását követően a 
Bizottság ellenőrzi a (2) és (3) 
bekezdésben meghatározott célokat és 
időpontokat, és amennyiben megállapítja, 
hogy azok meghaladják a teljesíthető 
mértéket, felhatalmazást kap arra, hogy a 
73. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el azok 
módosítására.
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 



PE693.772v01-00 76/168 AM\1233515HU.docx

HU

céljából.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nincs módszer a termékekben lévő újrafeldolgozott tartalom meghatározására. Mivel 
az elemek piaca exponenciálisan növekszik, nehéz megjósolni a termelési mennyiségeket, és 
ezért még nehezebb megjósolni a begyűjtött és újrafeldolgozott hulladékelemek mennyiségét. 
Az újrafeldolgozott tartalom kötelező szintjének meghatározása azzal a kockázattal jár, hogy 
lelassul a piac fejlődése, ha az újrafeldolgozott mennyiségek nem elegendőek az európai 
kereslet kielégítésére.

Módosítás 160
Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
8 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) A Bizottság 2027. december 31-ig 
az elemek újrafeldolgozott tartalmáról 
gyűjtött adatok alapján hatásvizsgálatot 
végez a különböző szakpolitikai 
lehetőségek társadalmi-gazdasági és 
környezeti szempontjairól, beleértve a 
hulladékból hasznosított anyagok 
minimális arányára vonatkozó lehetséges 
kötelező célértékeket, és adott esetben 
jogalkotási javaslatot nyújt be e célból.

Or. en

Módosítás 161
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a hulladékból 
hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel rendelkezésre állása vagy hiánya 

(4) Amennyiben a hulladékból 
hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel rendelkezésre állása vagy hiánya 
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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.

alapján indokolt és helyénvaló, a műszaki 
és tudományos fejlődéssel összhangban 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.

Or. en

Módosítás 162
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 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) Amennyiben a hulladékfázis után 
hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel rendelkezésre állása alapján 
indokolt és helyénvaló, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy 2025. 
december 31-ig a 73. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el a (2) és a (3) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések növelése 
céljából.

Or. en

Indokolás

A módosítás ugyanezen szerző első albekezdéshez fűzött módosításából következik, amelynek 
célja, hogy két évvel meggyorsítsa az alkalmazást. Pontosítani kell, hogy a Bizottságnak az 
újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó célkitűzések módosítására adott felhatalmazás csak 
azok növelésére vonatkozhat.

Módosítás 163
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés
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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) 2027. december 31-ig, amennyiben 
a hulladékból hasznosított kobalt, ólom, 
lítium vagy nikkel rendelkezésre állása 
vagy hiánya alapján helyénvaló, a 
Bizottság hatásvizsgálat alapján 
jogalkotási kezdeményezésre tesz 
javaslatot a (2) és a (3) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések módosítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 164
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss, Henna Virkkunen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az elemek vegyi összetételével és 
összetételével kapcsolatos műszaki és 
tudományos fejlődés fényében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az (1), (2), (3) 
és (4) bekezdésben szereplő anyagok 
listájának módosítására, amennyiben az 
egyes elemmodellekben és 
gyártóüzemenkénti tételekben az aktív 
anyagokban meg kell határozni a 
hulladékból hasznosított kobalt, ólom, 
lítium vagy nikkel minimális mennyiségét.

Or. en

Módosítás 165
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk Az általános felhasználású 
hordozható elemek teljesítményére és 
tartósságára vonatkozó követelmények

9. cikk A hordozható elemek 
teljesítményére és tartósságára vonatkozó 
követelmények

(Horizontális módosítás: a hordozható 
elemek teljesítményére és tartósságára 
vonatkozó követelmények hatókörének 
kiterjesztése a teljes szövegben 
alkalmazandó.)

Or. en

Indokolás

A teljesítményre és tartósságra vonatkozó követelmények minden hordozható elemre 
alkalmazandók.

Módosítás 166
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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 a hordozható 
elemeknek teljesíteniük kell a III. 
mellékletben meghatározott, az 
elektrokémiai teljesítményre és a 
tartósságra vonatkozó, mért kapacitáson 
alapuló paraméterek tekintetében a 
Bizottság által a (2) bekezdés alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban foglalt értékeket.

Or. en

Módosítás 167
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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.

(2) 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 a hordozható 
elemeknek el kell érniük.

Or. en

Módosítás 168
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
73. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. 
mellékletben meghatározott, az 
elektrokémiai teljesítményre és a 
tartósságra vonatkozó paraméterek 
módosítása céljából a műszaki és 
tudományos fejlődésre tekintettel.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
73. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. 
mellékletben meghatározott, az 
elektrokémiai teljesítményre és a 
tartósságra vonatkozó további paraméterek 
beillesztése céljából a műszaki és 
tudományos fejlődésre tekintettel.

Or. en

Indokolás

A III. mellékletben felsorolt kritériumokat minimális kritériumnak kell tekinteni.

Módosítás 169
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 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 
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 a 
megfizethetőségre és a végfelhasználók 
költségeire.

Or. en

Módosítás 170
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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 
célból jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, és fontolóra 

(3) 2025. 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 
értékeli az általános felhasználású, nem 
újratölthető hordozható elemek 



PE693.772v01-00 82/168 AM\1233515HU.docx

HU

veszi a megfelelő intézkedések megtételét, 
ideértve jogalkotási javaslatok elfogadását.

használatának csökkentésére irányuló 
ösztönzőket, például az illetékeket és 
betétdíjas rendszereket. A Bizottság e 
célból jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, és fontolóra 
veszi a megfelelő intézkedések megtételét, 
ideértve jogalkotási javaslatok elfogadását.

Or. en

Módosítás 171
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen

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 elemek és 
az elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek teljesítményére és 
tartósságára vonatkozó követelmények

Or. en

Módosítás 172
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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 kísérő 
műszaki dokumentációval kell ellátni, 
amely tartalmazza a IV. melléklet A. 
részében meghatározott, az elektrokémiai 
teljesítményre és a tartósságra vonatkozó 
paraméterek értékeit.

(1) [E rendelet hatálybalépése után 18 
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 18 
hónappal] a 2 kWh feletti kapacitással 
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rendelkező elektromos meghajtású 
gépjárműveket kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amelynek – 
az ENSZ-EGB globális műszaki 
előírásainak a jövőben meghatározandó 
kritériumai szerint – tartalmaznia kell az 
elektromos teljesítmény és a tartósság fő 
paramétereit.

Or. de

Indokolás

A módosítás biztosítja az e jogszabály és az új globális műszaki előírás közötti átfedések 
elkerülését, és ezáltal csökkenti az adminisztratív terheket

Módosítás 173
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss, Pietro Fiocchi, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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 kísérő 
műszaki dokumentációval kell ellátni, 
amely tartalmazza a IV. melléklet A. 
részében meghatározott, az elektrokémiai 
teljesítményre és a tartósságra vonatkozó 
paraméterek értékeit.

(1) [E rendelet hatálybalépése után 12 
hónappal]-tól a helyhez kötött 
energiatároló 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.

Or. en

Módosítás 174
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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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 kísérő 
műszaki dokumentációval kell ellátni, 
amely tartalmazza a IV. melléklet A. 
részében meghatározott, az elektrokémiai 
teljesítményre és a tartósságra vonatkozó 
paraméterek értékeit.

(1) [E rendelet hatálybalépése után 12 
hónappal]-tól a helyhez kötött 
energiatároló 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.

Or. en

Módosítás 175
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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 kísérő 
műszaki dokumentációval kell ellátni, 
amely tartalmazza a IV. melléklet A. 
részében meghatározott, az elektrokémiai 
teljesítményre és a tartósságra vonatkozó 
paraméterek értékeit.

(1) [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.

Or. en

Módosítás 176
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss, Pietro Fiocchi, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
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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) 2027. január 1-jétől a helyhez 
kötött energiatároló 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.

Or. en

Módosítás 177
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen

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 energiatároló 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.

Or. en

Módosítás 178
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
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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.

Or. en

Módosítás 179
Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 73. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azzal a céllal, hogy az 
elektrokémiai teljesítményre és a 
tartósságra vonatkozó paramétereket 
vezessen be az elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekre az 
elektromos járművekkel és a környezettel 
foglalkozó informális ENSZ-EGB 
munkacsoport által jelzettek szerint.

Or. en

Módosítás 180
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen

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

(3) 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.

(3) 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 
energiatárolóknak el kell érniük.

Or. en

Módosítás 181
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss, Pietro Fiocchi, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 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.

(3) 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 
energiatároló elemeknek el kell érniük.

Or. en

Módosítás 182
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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10 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 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.

(3) 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.

Or. en

Módosítás 183
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss, Pietro Fiocchi, Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 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 energiatároló 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.
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Or. en

Módosítás 184
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 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.

Or. en

Módosítás 185
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A helyhez kötött elemes 
energiatároló rendszereket kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
igazolja, hogy azok biztonságosak 

(1) A helyhez kötött elemes 
energiatároló rendszereket kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
igazolja, hogy azok biztonságosak 



PE693.772v01-00 90/168 AM\1233515HU.docx

HU

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.

szokásos működésük és használatuk során, 
ideértve annak az igazolását, hogy azokat 
sikeresen tesztelték legalább az V. 
mellékletben meghatározott biztonsági 
paraméterek tekintetében a legkorszerűbb 
vizsgálati módszerek alkalmazásával.

Or. en

Indokolás

Az V. mellékletben meghatározott biztonsági paraméterek kiegészíthetők más paraméterekkel, 
amelyeket a gyártóknak a nemzetközi szabványok miatt be kell tartaniuk.

Módosítás 186
Sven Schulze, Jens Gieseke

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 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.

A 2 kWh-nál nagyobb kapacitású, 
elektromos elemes járművek gyártóinak – 
kivitelezhető módon – a jármű első 
életciklusának végén adatokat kell 
szolgáltatniuk, hogy – az ENSZ-EGB 
uniós jogba még átültetendő, globális 
műszaki előírásaiban meghatározottak 
szerint (a tanúsított hatótávolság és 
energia állapota) – meghatározható 
legyen az elem állapota és várható 
élettartama.

Or. de
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Módosítás 187
Sven Schulze, Jens Gieseke

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) Az 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.

Or. de

Módosítás 188
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss, Pietro Fiocchi, Massimiliano Salini

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 energiatároló 
elemeket és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket 
elemirányítási rendszerrel kell felszerelni, 
amely az elemek állapotának és várható 
élettartamának meghatározására szolgáló 
paraméterekre vonatkozó adatokat 
tartalmaz a VII. mellékletben foglaltak 
szerint.

Or. en

Módosítás 189
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Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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 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.

Or. en

Módosítás 190
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen

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 energiatároló 
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.

Or. en

Indokolás

Az elemirányítási rendszerek nem alkalmasak az ólom- és nikkelelemekre.
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Módosítás 191
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk rendelkezései a járművek 
típusjóváhagyásáról szóló uniós jogban 
foglalt rendelkezések mellett 
alkalmazandók.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 73. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azzal a céllal, hogy az elemek 
állapotának és várható élettartamának 
meghatározására szolgáló paramétereket 
vezessen be az elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekre az 
elektromos járművekkel és a környezettel 
foglalkozó informális ENSZ-EGB 
munkacsoport által jelzettek szerint.

Or. en

Módosítás 192
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez a rendelkezés 18 hónappal azt 
követően alkalmazandó, hogy a Bizottság 
közzétette a bejelentett szervezetek listáját.

Or. de

Módosítás 193
Sven Schulze, Jens Gieseke

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez a rendelkezés 18 hónappal azt 
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követően alkalmazandó, hogy a Bizottság 
közzétette a bejelentett szervezetek listáját.

Or. de

Módosítás 194
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez a rendelkezés 18 hónappal azt 
követően alkalmazandó, hogy a Bizottság 
közzétette a bejelentett szervezetek listáját.

Or. de

Módosítás 195
Claudia Gamon, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk 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

39. cikk A belső tárolóval és 2 kWh 
feletti kapacitással rendelkező újratölthető 
ipari elemeket és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket, illetve a 
könnyű szállítóeszközökben és más 
egyszemélyes városi közlekedési 
eszközökben használt hordozható 
elemeket forgalomba hozó gazdasági 
szereplők kötelezettsége a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó politikák létrehozására

Or. en

Módosítás 196
Manuela Ripa
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk 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

39. cikk Az elemeket forgalomba 
hozó gazdasági szereplők kötelezettsége az 
értéklánccal kapcsolatos kellő gondosság 
alkalmazására

(Horizontális módosítás: a kellő gondosság 
hatókörének az elemeket forgalomba hozó 
összes gazdasági szereplőre való 
kiterjesztése a teljes szövegben 
alkalmazandó.)

Or. en

Indokolás

Az ásványi anyagok kitermeléséhez kapcsolódó kockázatok minden elemtípusnál azonosak. A 
kellő gondosságot nem szabad csak az ipari elemeket és elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeket forgalomba hozó gazdasági szereplőkre korlátozni. A kellő gondossággal 
kapcsolatos követelményeket minden olyan gazdasági szereplőre alkalmazni kell, amely 
elemeket hoz forgalomba. Az ENSZ-irányelvekkel és az OECD iránymutatásával való 
összhang érdekében a kellő gondosság nem csak az ellátási láncra alkalmazandó, hanem a 
teljes értékláncra is.

Módosítás 197
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru

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 

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

Or. en

Módosítás 198
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk 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

39. cikk Az elemeket forgalomba 
hozó gazdasági szereplők, köztük az online 
platformok kötelezettsége a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó politikák létrehozására

Or. en

Módosítás 199
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk 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

39. cikk A helyhez kötött elemes 
energiatároló rendszereket és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemeket 
forgalomba hozó gazdasági szereplők 
kötelezettsége a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
politikák létrehozására

Or. en
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Módosítás 200
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
szervezetek által végzett, harmadik fél 
általi ellenőrzés eredményeit.

(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 értékláncra 
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.

Or. en

Indokolás

A kellő gondosságnak a teljes értékláncra ki kell terjednie, nem csak az ellátási láncra.

Módosítás 201
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Claudia 
Gamon

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 

(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, 
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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.

amelyek igazolják az említett 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
beleértve a bejelentett szervezetek által 
végzett, harmadik fél általi ellenőrzés 
eredményeit.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a kellő gondossággal kapcsolatos követelményeket az összes elemtípusra 
alkalmazzák.

Módosítás 202
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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 
szervezetek által végzett, harmadik fél 
általi ellenőrzés eredményeit.

(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.

Or. en

Módosítás 203
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében
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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 szervezetek által 
végzett, harmadik fél általi ellenőrzés 
eredményeit.

(1) [E rendelet hatálybalépése után 12 
hónappal]-tól a helyhez kötött elemes 
energiatároló rendszereket 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 
szervezetek által végzett, harmadik fél 
általi ellenőrzés eredményeit.

Or. en

Módosítás 204
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

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 szervezetek által 
végzett, harmadik fél általi ellenőrzés 
eredményeit.

(1) [E rendelet hatálybalépése után 36 
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 szervezetek által 
végzett, harmadik fél általi ellenőrzés 
eredményeit.
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Or. en

Módosítás 205
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a X. melléklet 1. pontjában szereplő 
nyersanyagok ellátási láncára vonatkozó 
vállalati szakpolitikát fogad el, és azt 
egyértelműen kommunikálja a beszállítók 
és a nyilvánosság felé;

a) az elemek gyártása tekintetében, 
beleértve a X. melléklet 1. pontjában 
szereplő nyersanyagokat és másodlagos 
nyersanyagokat, valamint a veszélyes 
vegyi anyagokat is, az ellátási láncra 
vonatkozó vállalati szakpolitikát fogad el, 
és azt egyértelműen kommunikálja a 
beszállítók és a nyilvánosság felé;

(Horizontális módosítás, amely a teljes 
szövegre vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

Az ellátási lánccal kapcsolatos kellő gondosság nem csak a nyersanyagok beszerzésére 
vonatkozik, hanem a teljes ellátási láncra, beleértve a vegyi anyagokat és a másodlagos 
nyersanyagokat is.

Módosítás 206
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az elemek gyártására és az összes 
kapcsolódó üzleti tevékenységre 
vonatkozóan vállalati politikát fogad el, és 
azt egyértelműen kommunikálja a 
nyilvánosság felé;
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Or. en

Indokolás

Az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekkel és a felelős 
üzleti magatartáshoz szükséges kellő gondosságról szóló OECD-iránymutatással való 
összhang érdekében a kellő gondosság nem csak az ellátási láncra alkalmazandó, hanem a 
saját műveletekre és az egyéb üzleti kapcsolatokra is.

Módosítás 207
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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) a kellő gondosságra vonatkozó 
szakpolitikájába beépíti azokat a normákat, 
amelyek összhangban állnak az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó ENSZ-irányelvekben és az 
OECD multinacionális vállalatokra 
vonatkozó iránymutatásaiban foglalt 
normákkal, hogy azonosítsa, megelőzze, 
kezelje és mérsékelje a káros hatásokat;
(Ez a horizontális módosítás a teljes 
szövegre vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

Az OECD itt említett, kellő gondosságra vonatkozó iránymutatásai a konfliktusok által 
érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási 
láncára vonatkoznak. Az iránymutatásra vonatkozó hivatkozás nem megfelelő, mivel az 
említett iránymutatás csak a súlyos emberi jogi visszaélésekkel foglalkozik. Az egyéb 
munkajogi visszaéléseket továbbra is megtűrnék. Ezért az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekre és az OECD multinacionális vállalatokra 
vonatkozó iránymutatásaira kell hivatkozni, amelyek tartalmazzák a kellő gondosságot is.

Módosítás 208
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Claudia 
Gamon
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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;

Or. en

Módosítás 209
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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 és az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére vonatkozó 
ENSZ-irányelvekben foglalt, az ellátási 
láncban alkalmazott szakpolitikai modell 
rögzít;

Or. en

Módosítás 210
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében
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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 üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó ENSZ-irányelvekben és az 
OECD multinacionális vállalatokra 
vonatkozó iránymutatásaiban foglalt, az 
ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai 
modell rögzít;

Or. en

Indokolás

Az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának II. melléklete csak a súlyos emberi 
jogi visszaélésekre terjed ki.

Módosítás 211
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) belső irányítási rendszereit a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
támogatása érdekében úgy alakítja ki, hogy 
a felső vezetésre bízza a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc 
folyamatainak felügyeletét, és e rendszerek 
nyilvántartásait legalább öt évig megőrzi;

c) belső irányítási rendszereit a kellő 
gondosság elvének megfelelő értéklánc 
támogatása érdekében úgy alakítja ki, hogy 
a felső vezetésre bízza a kellő gondosság 
elvének megfelelő értéklánc folyamatainak 
felügyeletét, és e rendszerek 
nyilvántartásait legalább öt évig megőrzi;

Or. en

Módosítás 212
Manuela Ripa
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

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.

Or. en

Indokolás

Az upstream szereplőket minden esetben azonosítani kell.

Módosítás 213
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Claudia 
Gamon

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendszert az alábbi információkat 
tartalmazó dokumentációval kell 
alátámasztani:

Ezt a rendszert legalább az alábbi 
információkat tartalmazó dokumentációval 
kell alátámasztani:

Or. en

Módosítás 214
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 1 bekezdés – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nyersanyag származási országa, 
valamint a nyersanyag kitermelésétől a 
gazdasági szereplő közvetlen beszállítójáig 

iii. a nyersanyag származási országa;
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zajló piaci ügyletek;

Or. en

Módosítás 215
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani, Maria Spyraki

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 1 bekezdés – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a forgalomba hozott elemben lévő 
nyersanyag mennyiségei, százalékban vagy 
tömegben kifejezve.

iv. a forgalomba hozott 
elemmodellekben lévő nyersanyag 
mennyiségei, százalékban vagy tömegben 
kifejezve.

Or. en

Módosítás 216
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Claudia 
Gamon

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 1 bekezdés – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A kockázati kategóriák nem csak a kitermelés földrajzi helyéhez kapcsolódnak. Más 
információk is fontosak lehetnek.

Módosítás 217
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Bár az ágazat által irányított rendszerek támogathatják a gazdasági szereplők kellő 
gondossággal kapcsolatos folyamatait, a rendszerekben való tagság nem biztosítja 
automatikusan a megfelelőséget, és a kellő gondosságért továbbra is a gazdasági szereplő 
felel. Az ágazati rendszerek számára a rendeletben javasolt különleges szerep azt a vélelmet 
vetheti fel, hogy az ágazati rendszerek tagjai megfelelnek a rendelet követelményeinek, és 
ezért kevésbé szorulnak ellenőrzésre. Ezt a vélelmet el kell kerülni, és ezért az ágazati 
rendszerek nem kaphatnak különleges szerepet a rendeletben.

Módosítás 218
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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

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.

Or. en

Módosítás 219
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az ellátási láncra vonatkozó 
szakpolitikáját beépíti a beszállítókkal 
kötött szerződéseibe és megállapodásaiba, 
valamint a kockázatkezelési 
intézkedésekbe;

e) az értékláncra vonatkozó 
szakpolitikáját beépíti a beszállítókkal 
kötött szerződéseibe és megállapodásaiba, 
valamint a kockázatkezelési 
intézkedésekbe;

Or. en

Módosítás 220
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) panaszkezelési mechanizmust hoz 
létre, amely korai kockázattudatosítási 
előrejelző rendszerként szolgál, vagy e 
mechanizmusról más gazdasági 
szereplőkkel vagy szervezetekkel kötött 
együttműködési megállapodások révén 
gondoskodik, vagy azáltal, hogy 
megkönnyíti egy külső szakértő vagy szerv 
– például ombudsman – igénybevételének 
a lehetőségét.

f) panaszkezelési mechanizmust hoz 
létre, amely korai kockázattudatosítási 
előrejelző rendszerként szolgál, vagy e 
mechanizmusról más gazdasági 
szereplőkkel vagy szervezetekkel kötött 
együttműködési megállapodások révén 
gondoskodik, beleértve a kötelességszegés 
esetén az érintett közösségeknek biztosított 
kártérítést is, vagy azáltal, hogy 
megkönnyíti egy külső szakértő vagy szerv 
– például ombudsman – igénybevételének 
a lehetőségét.

Or. en

Módosítás 221
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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f) panaszkezelési mechanizmust hoz 
létre, amely korai kockázattudatosítási 
előrejelző rendszerként szolgál, vagy e 
mechanizmusról más gazdasági 
szereplőkkel vagy szervezetekkel kötött 
együttműködési megállapodások révén 
gondoskodik, vagy azáltal, hogy 
megkönnyíti egy külső szakértő vagy szerv 
– például ombudsman – igénybevételének 
a lehetőségét.

f) panaszkezelési mechanizmust hoz 
létre, amely korai kockázattudatosítási 
előrejelző rendszerként és károkozás 
esetén kártérítési mechanizmusként 
szolgál, vagy e mechanizmusokról más 
gazdasági szereplőkkel vagy 
szervezetekkel kötött együttműködési 
megállapodások révén gondoskodik, vagy 
azáltal, hogy megkönnyíti egy külső 
szakértő vagy szerv – például ombudsman 
– igénybevételének a lehetőségét.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplőknek kártérítési mechanizmust is be kell vezetniük az általuk okozott 
vagy a közreműködésük miatt kialakult károkért.

Módosítás 222
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) konzultál a potenciálisan érintett 
jogtulajdonosokkal és a területen 
tevékenykedő nem kormányzati 
szervezetekkel a panasztételi 
mechanizmus létrehozásáról, és erről 
átlátható módon jelentést tesz;

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a panaszkezelési mechanizmus létrehozásával kapcsolatban 
konzultáljanak a civil társadalommal.

Módosítás 223
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meghatározza és értékeli a X. 
melléklet 2. pontjában szereplő kockázati 
kategóriákhoz tartozó kedvezőtlen 
hatásokat az ellátási láncán a (2) bekezdés 
alapján nyújtott információk alapján, az 
ellátási láncra vonatkozó 
szakpolitikájában meghatározott 
normákkal összevetve;

a) meghatározza és értékeli a X. 
melléklet 2. pontjában szereplő kockázati 
kategóriákhoz tartozó kedvezőtlen 
hatásokat az értékláncán, beleértve az 
energiafelhasználással, anyagokkal és 
vegyi anyagokkal kapcsolatos hatásokat, 
valamint a veszélyes anyagok 
kibocsátását, elfolyását és veszteségét és a 
hulladékkezelési műveleteket is, a (2) 
bekezdés alapján nyújtott információk és a 
nyilvánosan elérhető vagy az érdekelt 
felek, köztük a potenciálisan érintett 
közösségek és a releváns civil társadalmi 
szervezetek által szolgáltatott egyéb 
releváns információk alapján, az 
értékláncra vonatkozó szakpolitikájában 
meghatározott normákkal összevetve;

Or. en

Indokolás

Az ENSZ-irányelvekkel és az OECD iránymutatásával való összhang érdekében a kellő 
gondosság nem csak az ellátási láncra alkalmazandó, hanem a saját műveletekre, az üzleti 
kapcsolatokra és az értékláncokra is. Fontos pontosabban tisztázni, hogy mit kell figyelembe 
venni a káros hatások értékelésével összefüggésben. A káros hatások azonosításához és 
értékeléséhez az egyéb forrásokból származó információkat is figyelembe kell venni.

Módosítás 224
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az azonosított kockázatokkal 
szembeni fellépés érdekében stratégiát hajt 
végre, amelynek célja a kedvezőtlen 
hatások megelőzése vagy mérséklése az 

b) az azonosított kockázatokkal 
szembeni fellépés érdekében stratégiát hajt 
végre, amelynek célja a kedvezőtlen 
hatások megelőzése, mérséklése és 
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alábbiak révén: kezelése az alábbiak révén:

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a szöveget kiegészítsük a káros hatások „kezelése” kifejezéssel, mivel ez az 
ENSZ-irányelvekben és az OECD iránymutatásaiban egy további dimenzióval rendelkezik, 
amely maga után vonja a helyreállítást is.

Módosítás 225
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. jelentést tesz az ellátási lánc 
kockázatértékelésének eredményeiről az e 
célból kijelölt felső vezetés számára;

i. jelentést tesz az értéklánc 
kockázatértékelésének eredményeiről az e 
célból kijelölt felső vezetés számára;

Or. en

Módosítás 226
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Claudia 
Gamon

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 
leghatékonyabban előzhetik meg vagy 
csökkenthetik az azonosított kockázatot;

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

Or. en

Módosítás 227
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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 
leghatékonyabban előzhetik meg vagy 
csökkenthetik az azonosított kockázatot;

ii. az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelveknek és az OECD 
multinacionális vállalatokra vonatkozó 
iránymutatásainak 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 leghatékonyabban 
előzhetik meg vagy csökkenthetik az 
azonosított kockázatot;

Or. en

Módosítás 228
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

ii. a kellő gondosságra vonatkozó, a 
X. melléklet 3. pontjában felsorolt 
nemzetközileg elismert normáknak 
megfelelően kockázatkezelő 



PE693.772v01-00 112/168 AM\1233515HU.docx

HU

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;

intézkedéseket fogad el, figyelembe véve a 
befolyásolási képességét, továbbá azon 
képességét, hogy szükség esetén lépéseket 
tegyen az olyan üzleti kapcsolatokra való 
nyomásgyakorlás érdekében, akik a 
leghatékonyabban előzhetik meg vagy 
csökkenthetik az azonosított kockázatot;

Or. en

Módosítás 229
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. végrehajtja a kockázatkezelési 
tervet, figyelemmel kíséri és nyomon 
követi a kockázatcsökkentő intézkedések 
eredményességét, jelentést tesz az e célból 
kijelölt felső vezetés felé, valamint 
sikertelen kockázatcsökkentő 
erőfeszítéseket követően fontolóra veszi a 
kapcsolat felfüggesztését vagy 
megszakítását a beszállítóval, a vonatkozó 
szerződéses rendelkezések alapján és a (2) 
bekezdés második albekezdésében 
foglaltakkal összhangban;

iii. végrehajtja a kockázatkezelési 
tervet, figyelemmel kíséri és nyomon 
követi a kockázatcsökkentő intézkedések 
eredményességét, egyértelműen és 
érthetően jelentést tesz az e célból a 
potenciálisan érintett csoportoknak és 
más érintett érdekelt feleknek, beleértve a 
szakszervezetek képviselőit és a kijelölt 
felső vezetést is, valamint sikertelen 
kockázatcsökkentő erőfeszítéseket 
követően fontolóra veszi a kapcsolat 
felfüggesztését vagy megszakítását a 
beszállítóval, a vonatkozó szerződéses 
rendelkezések alapján és a (2) bekezdés 
második albekezdésében foglaltakkal 
összhangban;

Or. en

Módosítás 230
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. végrehajtja a kockázatkezelési 
tervet, figyelemmel kíséri és nyomon 
követi a kockázatcsökkentő intézkedések 
eredményességét, jelentést tesz az e célból 
kijelölt felső vezetés felé, valamint 
sikertelen kockázatcsökkentő 
erőfeszítéseket követően fontolóra veszi a 
kapcsolat felfüggesztését vagy 
megszakítását a beszállítóval, a vonatkozó 
szerződéses rendelkezések alapján és a (2) 
bekezdés második albekezdésében 
foglaltakkal összhangban;

iii. végrehajtja a kockázatkezelési 
tervet, figyelemmel kíséri és nyomon 
követi a kockázatcsökkentő intézkedések 
eredményességét, jelentést tesz az e célból 
kijelölt felső vezetés felé, valamint 
sikertelen kockázatcsökkentő 
erőfeszítéseket követően fontolóra veszi a 
kapcsolat felfüggesztését vagy 
megszakítását az üzleti kapcsolattal, a 
vonatkozó szerződéses rendelkezések 
alapján és a (2) bekezdés második 
albekezdésében foglaltakkal összhangban;

Or. en

Módosítás 231
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
gazdasági szereplő kockázatcsökkentő 
erőfeszítéseket tesz, miközben fenntartja a 
kereskedelmet vagy azt ideiglenesen 
felfüggeszti, konzultálnia kell a 
beszállítókkal és az érintett felekkel, 
beleértve a helyi és központi közigazgatási 
szerveket, nemzetközi vagy civil 
társadalmi szervezeteket és az érintett 
harmadik feleket, és e felekkel a 
kockázatkezelési terven belül mérhető 
kockázatcsökkentésre irányuló stratégiában 
kell megállapodnia.

Konzultálnia kell a beszállítókkal és az 
érintett felekkel, beleértve a helyi és 
központi közigazgatási szerveket, 
nemzetközi vagy civil társadalmi 
szervezeteket és a potenciálisan érintett 
közösségeket, és e felekkel a 
kockázatkezelési terven belül mérhető 
kockázatcsökkentésre irányuló stratégiában 
kell megállapodnia.

Or. en

Indokolás

Az érintett érdekelt felekkel minden esetben konzultálni kell! Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
vállalatnak olyan hatékony politikája legyen, amely pozitív hatást fejt ki a helyszínen.
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Módosítás 232
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett gazdasági 
szereplő meghatározza és értékeli a X. 
melléklet 2. pontjában szereplő kockázati 
kategóriákhoz tartozó kedvezőtlen hatások 
valószínűségét az ellátási láncban, az 
említett lánc részét képező beszállítókra 
vonatkozóan bejelentett szervezet által 
végzett, harmadik fél általi ellenőrzési 
jelentések alapján, valamint adott esetben 
a kellő gondosság elve tekintetében 
követett gyakorlat értékelésével. Az 
említett ellenőrzési jelentéseknek 
összhangban kell állniuk a (4) bekezdés 
első albekezdésében foglaltakkal. A 
beszállítókról harmadik fél által készített 
jelentések hiányában az (1) bekezdés 
szerinti gazdasági szereplő saját 
kockázatkezelési rendszerei részeként 
azonosítja és értékeli az ellátási láncában 
jelentkező kockázatokat. Ilyen esetekben 
az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő 
egy bejelentett szervezeten keresztül 
elvégezteti a saját, kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánca harmadik 
fél általi ellenőrzését a (4) bekezdés első 
albekezdésében foglaltakkal összhangban.

Az (1) bekezdésben említett gazdasági 
szereplő meghatározza és értékeli a X. 
melléklet 2. pontjában szereplő kockázati 
kategóriákhoz tartozó kedvezőtlen hatások 
valószínűségét az értékláncában. Az (1) 
bekezdés szerinti gazdasági szereplő e 
célból harmadik fél által készített 
jelentéseket használhat fel.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a kockázatértékelésért a gazdasági szereplő a felelős. Ebben az 
összefüggésben harmadik fél által végzett ellenőrzésre lehet támaszkodni. Ezeket a 
jelentéseket felhasználhatja az eljárás során.

Módosítás 233
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Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdésben említett 
gazdasági szereplőnek felügyeltetnie és 
ellenőriztetnie kell az ellátási lánccal 
kapcsolatos kellő gondosságra vonatkozó 
politikáit és eljárásait az adott illetékes 
nemzeti hatósággal, amely:
a) felügyeli, hogy a gazdasági szereplő 
megfelel-e az e rendeletben foglalt, kellő 
gondossággal kapcsolatos 
követelményeinek;
b) felügyeletét kiterjeszti a gazdasági 
szereplőknek a kellő gondosság elvének 
megfelelő értékláncra vonatkozó 
követelmények teljesítéséhez szükséges 
valamennyi tevékenységére, folyamatára 
és rendszerér, a 2., a 3. és az 5. cikkel 
összhangban; adott esetben ellenőrzi a 
vállalkozásokat, és megbeszélést tart az 
érintett vagy potenciálisan érintett 
érdekelt felekkel vagy képviselőikkel;
c) célja annak megállapítása, hogy az 
elemeket forgalomba hozó gazdasági 
szereplők által a kellő gondosság elvének 
megfelelő értéklánc tekintetében követett 
gyakorlat megfelel-e a 2., a 3. és az 5. 
cikkben foglaltaknak;
d) ajánlásokat fogalmaz meg a gazdasági 
szereplők részére arra vonatkozóan, hogy 
hogyan javíthatnák a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében követett gyakorlatukat;
e) az OECD kellő gondosságra vonatkozó 
útmutatásában foglaltaknak megfelelően 
tiszteletben tartja a függetlenség, 
kompetencia és elszámoltathatóság 
ellenőrzési alapelveit.
f) elrendelheti a tevékenységek ideiglenes 
felfüggesztését vagy a belső piacon való 
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működés megtiltását, ha e rendelet be nem 
tartása közvetlenül helyrehozhatatlan 
károkat okozhat.
(Amennyiben ezt a módosítást elfogadják, a 
bizottsági javaslat 39. cikkének (4) 
bekezdése törlendőnek tekintendő.)

Or. en

Indokolás

Ez összhangban van az EP vállalati átvilágításról szóló jogalkotási jelentésével (INL), 
amelyet 2021. március 12-én fogadtak el (Wolters-jelentés). A jogalkotási jelentés egy nemzeti 
hatóság kijelölését szorgalmazza, amely felügyeli és érvényre juttatja a kellő gondossággal 
kapcsolatos kötelezettségeket. Ez sokkal megfelelőbb, mintha egy bejelentett szervezet végezné 
el a gazdasági szereplők kellő gondossággal kapcsolatos politikájának ellenőrzését.

Módosítás 234
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) célja annak megállapítása, hogy az 
elemeket forgalomba hozó gazdasági 
szereplők által a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében 
követett gyakorlat megfelel-e a 2., a 3. és 
az 5. cikkben foglaltaknak;

b) célja annak megállapítása, hogy az 
elemeket forgalomba hozó gazdasági 
szereplők által a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében 
követett gyakorlat megfelel-e a 2., a 3. és 
az 5. cikkben foglaltaknak, és adott 
esetben ellenőrzéseket végez és 
információkat gyűjt az érdekelt felektől, 
beleértve a potenciálisan érintett 
közösségeket és a megfelelő civil 
társadalmi szervezeteket is;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a bejelentett szervezetek ellenőrzéseket végezzenek és információkat gyűjtsenek 
más érdekelt felektől.
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Módosítás 235
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A kellő gondossággal kapcsolatos 
kötelezettségek betartása nem mentesíti a 
gazdasági szereplőket a nemzeti jog 
alapján esetlegesen felmerülő felelősség 
alól.
A tagállamok biztosítják, hogy 
rendelkezzenek olyan felelősségi 
rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy a 
gazdasági szereplők a nemzeti joggal 
összhangban felelősségre vonhatók 
legyenek, és kártérítést biztosítsanak az 
általuk vagy az ellenőrzésük alatt álló 
vállalkozások által elkövetett 
cselekmények vagy mulasztások által 
okozott, vagy ezek közreműködésével 
keletkezett, az emberi jogokra, a 
környezetre vagy a jó kormányzásra 
gyakorolt lehetséges vagy tényleges káros 
hatásokért.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
felelősségi rendszerük olyan legyen, hogy 
a kárért ne vonják felelősségre azokat a 
gazdasági szereplőket, amelyek 
bizonyítják, hogy e rendelettel 
összhangban kellő gondossággal jártak el 
a szóban forgó kár elkerülése érdekében, 
vagy hogy a kár akkor is bekövetkezett 
volna, ha kellő gondossággal jártak volna 
el.
A tagállamok biztosítják, hogy az emberi 
jogokra és a környezetre gyakorolt káros 
hatásokból eredő károkra vonatkozó 
polgári jogi kártérítési igények 
benyújtására vonatkozó elévülési idő 
ésszerű legyen.

Or. en
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Indokolás

Fontos tisztázni, hogy a kellő gondosság betartása nem mentesíti a gazdasági szereplőket a 
felelősség alól. Ez közvetlenül a vállalati átvilágításról szóló jogalkotási kezdeményezésről 
szóló EP-állásfoglalásból származik (a mellékletben a 19. cikk). A Parlamentnek biztosítania 
kell a kellő gondossággal kapcsolatos álláspontjainak következetességét. A kellő gondosságra 
vonatkozó horizontális jogszabály elfogadásáig fontos, hogy szerepeltessük itt ezt ezeket a 
rendelkezéseket.

Módosítás 236
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 8 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a X. mellékletben felsorolt 
nemzetközi jogi eszközök listájának 
módosítása a nemzetközi fejlődés 
fényében;

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a nemzetközi jogi eszközök listájának felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján történő módosítását is, mivel ezek is folyamatosan fejlődnek.

Módosítás 237
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Claudia 
Gamon

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 

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 
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ajánlások változtatásai. felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelvekben és az OECD 
multinacionális vállalatokra vonatkozó 
iránymutatásaiban foglalt, kellő 
gondosságra vonatkozó ajánlások 
változtatásai.

Or. en

Módosítás 238
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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 üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelvekben és az OECD 
multinacionális vállalatokra vonatkozó 
iránymutatásaiban foglalt, kellő 
gondosságra vonatkozó ajánlások 
változtatásai.

Or. en

Módosítás 239
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság legkésőbb [12 
hónappal a rendelet hatálybalépését 
követően] végrehajtási jogi aktust fogad 
el, amelyben meghatározza a X. melléklet 
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2. pontjában említett társadalmi és 
környezeti kockázati kategóriák 
formátumát. Ezt a végrehajtási jogi aktust 
a 74. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a lehetséges káros hatások megfelelő értékelésének megkönnyítése érdekében a 
társadalmi és környezeti kockázati kategóriák egyértelműek legyenek.

Módosítás 240
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) minden tagállamban a 9 voltosnál 
nagyobb hordozható lítiumelemek és -
akkumulátorok esetében betétdíjas 
rendszert vezetnek be.

Or. en

Módosítás 241
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyártóknak, illetve a 47. cikk (2) 
bekezdése szerint kijelölt, a nevükben 
eljáró gyártói felelősségi rendszereknek a 
hulladékká vált hordozható elemek 
tekintetében el kell érniük és fenn kell 
tartaniuk legalább az alábbi, az adott gyártó 
által vagy gyártói felelősségi rendszerben 
részt vevő gyártók által kollektíven a 

(4) A gyártóknak, illetve a 47. cikk (2) 
bekezdése szerint kijelölt, a nevükben 
eljáró gyártói felelősségi rendszereknek a 
hulladékká vált hordozható elemek 
tekintetében el kell érniük és fenn kell 
tartaniuk legalább az alábbi, az adott gyártó 
által vagy gyártói felelősségi rendszerben 
részt vevő gyártók által kollektíven a 
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tagállamban először forgalomba hozott 
hordozható elemek – a könnyű 
szállítóeszközökből származó elemek 
kivételével – százalékaként kiszámított 
begyűjtési célkitűzéseket:

tagállamban először forgalomba hozott 
hordozható elemek százalékaként 
kiszámított begyűjtési célkitűzéseket:

Or. en

Módosítás 242
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 45 % 2023. december 31-ig; a) 60 % 2023. december 31-ig;

Or. en

Indokolás

Az erőforrások megőrzése, az anyagfelhasználás hatékonysága, a biztonságos ellátás és az 
újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó követelmények az európai elemgyártók általi teljesítése 
érdekében javítani kell az elemek összegyűjtését. Ez leginkább a hordozható elemekre 
vonatkozó begyűjtési célkitűzések széles körű meghatározásával, valamint egy uniós szintű 
betétdíjas rendszer bevezetésével érhető el.

Módosítás 243
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 65 % 2025. december 31-ig; b) 70 % 2025. december 31-ig;

Or. en

Indokolás

Az erőforrások megőrzése, az anyagfelhasználás hatékonysága, a biztonságos ellátás és az 
újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó követelmények az európai elemgyártók általi teljesítése 
érdekében javítani kell az elemek összegyűjtését. Ez leginkább a hordozható elemekre 
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vonatkozó begyűjtési célkitűzések széles körű meghatározásával, valamint egy uniós szintű 
betétdíjas rendszer bevezetésével érhető el.

Módosítás 244
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 70 % 2030. december 31-ig. c) 85 % 2030. december 31-ig.

Or. en

Indokolás

Az erőforrások megőrzése, az anyagfelhasználás hatékonysága, a biztonságos ellátás és az 
újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó követelmények az európai elemgyártók általi teljesítése 
érdekében javítani kell az elemek összegyűjtését. Ez leginkább a hordozható elemekre 
vonatkozó begyűjtési célkitűzések széles körű meghatározásával, valamint egy uniós szintű 
betétdíjas rendszer bevezetésével érhető el.

Módosítás 245
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A könnyű szállítóeszközökből 
származó elemek esetében a gyártóknak, 
illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint 
kijelölt, a nevükben eljáró gyártói 
felelősségi rendszereknek el kell érniük és 
fenn kell tartaniuk legalább az alábbi, az 
adott gyártó által vagy gyártói felelősségi 
rendszerben részt vevő gyártók által 
kollektíven a tagállamban először 
forgalomba hozott, könnyű 
szállítóeszközökből származó elemek 
százalékaként kiszámított begyűjtési 
célkitűzéseket:
a) 40% 2025. december 31-ig;
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b) 55% 2030. december 31-ig.
c) 70% 2035. december 31-ig.

Or. en

Indokolás

A könnyű szállítóeszközökből származó, hulladékká vált elemeket nem szabad kizárni a 
begyűjtési célkitűzésekből. Azonban folyamatosan nő az ilyen elemek iránti kereslet, ahogy a 
termelésük is, ami azt eredményezi, hogy az ilyen típusú elemek egyre nagyobb mennyiségben 
érik el az élettartamuk végét. A megfelelő begyűjtés biztosítása érdekében – különösen a 
lítiumelemek tűzveszélyessége miatt – elengedhetetlen, hogy a könnyű szállítóeszközökből 
származó elemek és akkumulátorok begyűjtésére olyan célokat határozzanak meg, amelyek 
megfelelőek a megfelelő begyűjtés biztosításához.

Módosítás 246
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben szükség van a hulladékká vált 
ipari elemek előzetes bontására nem 
kereskedelmi jellegű magánfelhasználók 
telephelyén, a gyártó ilyen elemek 
visszavételére vonatkozó kötelezettsége 
magában foglalja a hulladékelemek adott 
felhasználók telephelyén történő 
bontásával és begyűjtésével járó költségek 
fedezését is.

Amennyiben szükség van a hulladékká vált 
ipari elemek előzetes bontására nem 
kereskedelmi jellegű magánfelhasználók 
telephelyén, a gyártó, illetve – ha a 
47. cikk (2) bekezdésével összhangban 
kijelölik – a kiterjesztett gyártói felelősségi 
rendszer ilyen elemek visszavételére 
vonatkozó kötelezettsége magában foglalja 
a hulladékelemek adott felhasználók 
telephelyén történő bontásával és 
begyűjtésével járó költségek fedezését is.

Or. en

Módosítás 247
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) 45 % 2023. december 31-ig; a) 60 % 2023. december 31-ig;

Or. en

Módosítás 248
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 65 % 2025. december 31-ig; b) 70 % 2025. december 31-ig;

Or. en

Módosítás 249
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 70 % 2030. december 31-ig. c) 85 % 2030. december 31-ig.

Or. en

Módosítás 250
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A tagállamoknak a következő 
minimális begyűjtési célkitűzéseket kell 
teljesíteniük könnyű szállítóeszközökből 
származó elemek esetében:
a) 40% 2025. december 31-ig;
b) 55% 2030. december 31-ig.
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c) 70% 2035. december 31-ig.

Or. en

Módosítás 251
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az olyan ipari elemet, 
gépjárműelemet és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemet, amely 
eredeti felhasználása után még alkalmas 
az újrahasználatra vagy 
újrapozicionálásra, az újrafeldolgozás 
előtt újrahasználat vagy újrapozicionálás 
céljából rendelkezésre kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 252
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden begyűjtött hulladékelemet 
újrafeldolgozási eljárásnak kell alávetni.

(1) Minden begyűjtött hulladékelemet 
elő kell készíteni újrahasználatra, újra 
kell pozícionálni, illetve – ha ez már nem 
lehetséges – újrafeldolgozási eljárásnak 
kell alávetni.

Or. en

Módosítás 253
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
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57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden begyűjtött hulladékelemet 
újrafeldolgozási eljárásnak kell alávetni.

(1) Minden begyűjtött hulladékelemet, 
amelyet nem küldtek újrapozicionálásra 
vagy újragyártásra, újrafeldolgozási 
eljárásnak kell alávetni.

Or. en

Módosítás 254
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani, Maria Spyraki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden hulladékelemet színes 
jelöléssel kell megkülönböztetni, hogy az 
újrafeldolgozási folyamat során jobban 
azonosítható legyen.

Or. en

Módosítás 255
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az újrafeldolgozók biztosítják, 
hogy minden újrafeldolgozási eljárás során 
teljesüljenek a XII. melléklet B., illetve C. 
részében meghatározott minimális 
újrafeldolgozási hatékonysági mutatók, 
illetve anyaghasznosítási szintek.

(2) Az újrafeldolgozók biztosítják, 
hogy minden újrafeldolgozási eljárás során 
teljesüljenek a XII. melléklet B., illetve C. 
részében meghatározott minimális 
újrafeldolgozási hatékonysági mutatók, 
illetve anyaghasznosítási szintek. Az 
újrafeldolgozóknak biztosítaniuk kell, 
hogy a melléklet C. részében szereplő 
minimális anyaghasznosítási szintek 
elemminőségűek legyenek.
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Or. en

Indokolás

Az értékcsökkentő újrahasznosítás elkerülése érdekében minimális anyaghasznosítási 
szinteknek elemminőségűeknek kell lenniük.

Módosítás 256
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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) 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, beleértve 
a XII. mellékletben még nem felsorolt 
ritkaföldfémeket és kritikus fontosságú 
nyersanyagokat is. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 74. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 257
Thierry Mariani, Pietro Fiocchi

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 

(4) 2023. december 31-ig a Bizottság 
gazdasági és környezeti hatásvizsgálaton 
alapuló 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) 
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eljárás keretében kell elfogadni. bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 258
François-Xavier Bellamy

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) 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 gazdasági és környezeti 
hatásvizsgálaton alapuló megállapítása 
céljából. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 74. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 259
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Claudia 
Gamon

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) 2023. december 31-ig a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el az újrafeldolgozási hatékonysági 
mutatók és az anyaghasznosítási szintek 
kiszámítására és ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályok megállapítása céljából. 
Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a 73. cikkben említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.
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Or. en

Módosítás 260
Hildegard Bentele

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 
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.

Or. en

Módosítás 261
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

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 2027. december 31-ig 
a tudományos és műszaki fejlődés, 
valamint a hulladékgazdálkodás terén 
megjelenő új technológiák tükrében 
értékeli a XII. melléklet B. és C. részében a 
hulladékelemekben lévő hasznosított 
anyagok tekintetében meghatározott 
minimális szintek elérése terén tett 
előrelépéseket, és adott esetben jogalkotási 
kezdeményezésre tesz javaslatot, hogy 
felfelé korrigálja ezeket a minimális 
szinteket.

Or. en
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Módosítás 262
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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 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 az 
anyagok listáját és a XII. melléklet B. és 
C. részében a hulladékelemekben lévő 
hasznosított anyagok tekintetében 
meghatározott minimális szinteket.

Or. en

Módosítás 263
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 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 növelje a XII. 
melléklet B. és C. részében a 
hulladékelemekben lévő hasznosított 
anyagok tekintetében meghatározott 
minimális szinteket.

Or. en
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Indokolás

Tisztázni kell, hogy a Bizottság csak arra kap megbízatást, hogy növelje a minimális szinteket.

Módosítás 264
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság a begyűjtési arányok 
növelése és a maximális 
anyaghasznosítási szint elérése érdekében 
2023. december 31-ig felméri a különböző 
típusú elemekre vonatkozó uniós szintű 
betétdíjas rendszerek megvalósíthatóságát. 
A Bizottság e célból jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és 
fontolóra veszi a megfelelő intézkedések 
megtételét, ideértve jogalkotási javaslatok 
elfogadását.

Or. en

Módosítás 265
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A lítium-ion elemek megfelelő 
válogatásának és bejelentésének lehetővé 
tétele érdekében a hulladékjegyzék 
meghatározásáról szóló 2000/532/EK 
határozatot ki kell egészíteni a lítium-ion 
elemek kódjaival.

Or. en

Módosítás 266
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Thierry Mariani, Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 73. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében 
foglalt szabályokat kiegészítő részletes 
szabályok megállapítása céljából, az 
egyenértékű feltételek értékelési 
kritériumainak meghatározásával.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az EU-ban és az EU-n kívül 
működő hulladékelem-újrafeldolgozókra 
vonatkozó erős és hatékony tanúsítási 
rendszer – beleértve az auditálási 
követelményeket is – végrehajtása 
érdekében a 73. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében 
foglalt szabályokat kiegészítő részletes 
szabályok megállapítása céljából, az 
egyenértékű feltételek értékelési 
kritériumainak meghatározásával.

Or. fr

Módosítás 267
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 268
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani, Maria Spyraki

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

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

Or. en

Módosítás 269
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

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) Az arra jogosult független 
gazdasági szereplők számára egyenlő 
feltételek mellett hozzáférést kell 
biztosítani a helyhez kötött energiatároló 
elemek és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemek 
elemirányítási rendszerében elérhető, a 
VII. mellékletben meghatározott 
paraméterekhez kizárólag az elemek 
állapotának meghatározása céljából.

Or. en

Módosítás 270
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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 

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

állapotának és hátralévő élettartamának a 
VII. mellékletben foglalt paraméterek 
szerinti meghatározása céljából.

Or. en

Módosítás 271
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

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) A független gazdasági szereplők 
számára egyenlő feltételek mellett 
hozzáférést kell biztosítani a helyhez kötött 
energiatároló elemek és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 
elemirányítási rendszerében elérhető, a 
VII. mellékletben meghatározott 
paraméterekhez az elemek állapotának és 
hátralévő élettartamának meghatározása 
céljából.

Or. en

Módosítás 272
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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 

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

rendszeréhez az elemek állapotának és 
hátralévő élettartamának a VII. 
mellékletben foglalt paraméterek szerinti 
meghatározása céljából.

Or. en

Módosítás 273
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden használt, belső tárolóval 
és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező 
újratölthető ipari elemet és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemet 
értékelni kell, hogy alkalmas-e az 
újrahasználatra, újrapozicionálásra vagy 
újragyártásra. Ha az értékelés azt mutatja, 
hogy ezek az elemek alkalmasak az 
újrahasználatra, akkor újra fel kell 
használni őket. Ha az értékelés azt 
mutatja, hogy ezek az elemek nem 
alkalmasak az újrahasználatra, de 
alkalmasak az újrapozicionálásra vagy 
újragyártásra, akkor újra kell 
pozícionálni vagy újra kell gyártani őket.

Or. en

Indokolás

A hulladékhierarchiával összhangban az újrahasználatot, az újrapozicionálást és az 
újragyártást előnyben kell részesíteni az újrafeldolgozással szemben.

Módosítás 274
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az újrapozicionálási és 
újragyártási tevékenységeket végző 
független gazdasági szereplők számára 
egyenlő feltételek mellett megfelelő 
hozzáférést kell biztosítani az újratölthető 
ipari elemek és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemek, illetve az 
ilyen elemeket tartalmazó készülékek és 
járművek, továbbá az ilyen elemek, 
készülékek vagy járművek alkatrészei 
kezelése és vizsgálata szempontjából 
lényeges információkhoz, ideértve a 
biztonsági vonatkozásokat is.

(2) Az újrapozicionálási 
tevékenységeket végző, arra jogosult 
független gazdasági szereplők számára 
megfelelő hozzáférést kell biztosítani az 
újratölthető ipari elemek és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 
biztonsága szempontjából lényeges 
információkhoz.

Or. en

Módosítás 275
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az újrapozicionálási és újragyártási 
tevékenységeket végző független gazdasági 
szereplők számára egyenlő feltételek 
mellett megfelelő hozzáférést kell 
biztosítani az újratölthető ipari elemek és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek, illetve az ilyen elemeket 
tartalmazó készülékek és járművek, 
továbbá az ilyen elemek, készülékek vagy 
járművek alkatrészei kezelése és vizsgálata 
szempontjából lényeges információkhoz, 
ideértve a biztonsági vonatkozásokat is.

(2) Az újrapozicionálási és újragyártási 
tevékenységeket végző független gazdasági 
szereplők számára egyenlő feltételek 
mellett megfelelő hozzáférést kell 
biztosítani helyhez kötött energiatároló 
elemek és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemek, illetve az 
ilyen elemeket tartalmazó készülékek és 
járművek, továbbá az ilyen elemek, 
készülékek vagy járművek alkatrészei 
kezelése és vizsgálata szempontjából 
lényeges információkhoz, ideértve a 
biztonsági vonatkozásokat is.

Or. en

Módosítás 276
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani
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Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elemekkel kapcsolatos 
újrapozicionálási vagy újragyártási 
tevékenységeket végző független gazdasági 
szereplők biztosítják, hogy az elemek és 
azok alkatrészei vizsgálatára, 
teljesítményvizsgálatára, csomagolására és 
szállítására megfelelő minőség-ellenőrzést 
és biztonsági utasításokat követően 
kerüljön sor.

(3) Az elemekkel kapcsolatos 
újrapozicionálási tevékenységeket végző 
független gazdasági szereplők biztosítják, 
hogy az elemek és azok alkatrészei 
vizsgálatára, teljesítményvizsgálatára, 
csomagolására és szállítására megfelelő 
minőség-ellenőrzést és biztonsági 
utasításokat követően kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 277
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elemekkel kapcsolatos 
újrapozicionálási vagy újragyártási 
tevékenységeket végző gazdasági 
szereplők biztosítják, hogy az 
újrapozicionált vagy újragyártott elem a 
forgalomba hozatalakor megfeleljen ennek 
a rendeletnek és más jogszabályok 
termékre, valamint a környezet és az 
emberi egészség védelmére vonatkozó 
követelményeinek, továbbá a konkrét 
rendeltetési céljára vonatkozó műszaki 
követelményeknek.

(4) Az elemekkel kapcsolatos 
újrapozicionálási tevékenységeket végző 
gazdasági szereplők biztosítják, hogy az 
újrapozicionált elem a forgalomba 
hozatalakor megfeleljen ennek a 
rendeletnek és más jogszabályok termékre, 
valamint a környezet és az emberi egészség 
védelmére vonatkozó követelményeinek, 
továbbá a konkrét rendeltetési céljára 
vonatkozó műszaki követelményeknek.

Or. en

Módosítás 278
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

Rendeletre irányuló javaslat
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59 cikk – 4 bekezdés – 1 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 elemet forgalomba hozó 
gazdasági szereplő igazolni tudja, hogy az 
elemet – az újrapozicionálását megelőzően 
– még azon dátumok előtt hozták 
forgalomba, amelyeken az említett 
kötelezettségek hatályba léptek az említett 
cikkekkel összhangban.

Or. en

Módosítás 279
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – 1 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.
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Or. en

Indokolás

A 10. cikkben meghatározott, teljesítményre és tartósságra vonatkozó szabványok értékelése 
az újrapozicionált vagy újragyártott elemekre is érvényes.

Módosítás 280
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak dokumentálása érdekében, 
hogy az újrapozicionálási vagy 
újragyártási műveleten átesett 
hulladékelem többé már nem minősül 
hulladéknak, az elem tulajdonosa az 
illetékes hatóság kérésére igazolja a 
következőket:

(5) Annak dokumentálása érdekében, 
hogy az újrapozicionálási műveleten átesett 
hulladékelem többé már nem minősül 
hulladéknak, az elem tulajdonosa az 
illetékes hatóság kérésére igazolja a 
következőket:

Or. en

Módosítás 281
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely tagállamban sor került az 
állapot értékelésére vagy vizsgálatára, azon 
dokumentum egy példányának a 
bemutatásával, amely megerősíti, hogy az 
újrapozicionálási vagy az újragyártási 
műveletet követően az elem képes a 
használatához szükséges teljesítményre;

a) valamely tagállamban sor került az 
állapot értékelésére vagy vizsgálatára, azon 
dokumentum egy példányának a 
bemutatásával, amely megerősíti, hogy az 
újrapozicionálási műveletet követően az 
elem képes a használatához szükséges 
teljesítményre;

Or. en

Módosítás 282
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Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az újrapozicionálási vagy 
újragyártási műveleten átesett elem 
további használata, számlával vagy az elem 
eladására vagy tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó szerződéssel 
dokumentálva;

b) az újrapozicionálási műveleten 
átesett elem további használata, számlával 
vagy az elem eladására vagy 
tulajdonjogának átruházására vonatkozó 
szerződéssel dokumentálva;

Or. en

Módosítás 283
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) bekezdésben és az (5) 
bekezdés a) pontjában foglalt 
információkat egyenlő feltételek mellett a 
végfelhasználók és a nevükben eljáró 
harmadik felek rendelkezésére kell 
bocsátani, az újrapozicionált vagy 
újragyártott elemet kísérő műszaki 
dokumentáció részeként, a forgalomba 
hozatalkor vagy használatbavételkor.

(6) A (4) bekezdésben és az (5) 
bekezdés a) pontjában foglalt 
információkat egyenlő feltételek mellett a 
végfelhasználók és a nevükben eljáró 
harmadik felek rendelkezésére kell 
bocsátani, az újrapozicionált elemet kísérő 
műszaki dokumentáció részeként, a 
forgalomba hozatalkor vagy 
használatbavételkor.

Or. en

Módosítás 284
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendszer tartalmazza a belső (2) A rendszer tartalmazza a belső 
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rátolóval és 2 kWh-nál nagyobb 
kapacitással rendelkező újratölthető ipari 
elemekkel és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekkel 
kapcsolatos információkat és adatokat a 
XIII. mellékletben foglaltak szerint. 
Ezeknek az adatoknak és információknak 
rendezhető és kereshető formátumban kell 
rendelkezésre állniuk, tiszteletben tartva a 
harmadik fél általi felhasználást lehetővé 
tevő nyílt szabványokat.

tárolóval és 2 kWh-nál nagyobb 
kapacitással rendelkező újratölthető ipari 
elemekkel és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekkel 
kapcsolatos információkat és adatokat a 
XIII. mellékletben foglaltak szerint. 
Ezeknek az adatoknak és információknak 
rendezhető és kereshető formátumban kell 
rendelkezésre állniuk, tiszteletben tartva a 
harmadik fél általi felhasználást lehetővé 
tevő nyílt szabványokat, anélkül hogy 
beavatkoznának a szellemitulajdon-
jogokba és tulajdonjogokba.

Or. en

Indokolás

Az elemek konfigurációja és részletes rajzai üzleti szempontból és a piaci értesülések 
tekintetében érzékeny információk, ezért minden olyan információ esetében, amelyet más 
piaci szereplőkkel meg kell osztani, biztosítani kell a szellemitulajdon-jogok és a 
tulajdonjogok védelmét.

Módosítás 285
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az 
elemútlevélen keresztül elérhető 
információk és adatok elérésére, 
megosztására, kezelésére, feltárására, 
közzétételére és további felhasználására 
vonatkozó szabályokat.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja az 
elemútlevélen keresztül elérhető 
információk és adatok elérésére, 
megosztására, kezelésére, feltárására, 
közzétételére és további felhasználására 
vonatkozó szabályokat, anélkül hogy 
beavatkozna a szellemitulajdon-jogokba 
és tulajdonjogokba.

Or. en

Indokolás

Az elemek konfigurációja és részletes rajzai üzleti szempontból és a piaci értesülések 
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tekintetében érzékeny információk, ezért minden olyan információ esetében, amelyet más 
piaci szereplőkkel meg kell osztani, biztosítani kell a szellemitulajdon-jogok és a 
tulajdonjogok védelmét.

Módosítás 286
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kellő gondosságra vonatkozó 
rendszereket létrehozó és felügyelő 
kormányok, ipari szövetségek és érdekelt 
szervezetek csoportosulásai (a 
továbbiakban: rendszertulajdonosok) 
kérelmezhetik a Bizottságtól az általuk 
kifejlesztett és felügyelt, a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott rendszerek 
elismerését. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja 
azokat a tájékoztatási követelményeket, 
amelyeket a Bizottsághoz benyújtott 
kérelemnek tartalmaznia kell. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 74. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(1) A kellő gondosságra vonatkozó 
rendszereket létrehozó és felügyelő 
kormányok, ipari szövetségek és érdekelt 
szervezetek csoportosulásai (a 
továbbiakban: rendszertulajdonosok) vagy 
az ilyen rendszerekben részt vevő gyártók 
vagy gyártói csoportosulások 
kérelmezhetik a Bizottságtól az általuk 
kifejlesztett és felügyelt, a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott rendszerek 
elismerését. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja 
azokat a tájékoztatási követelményeket, 
amelyeket a Bizottsághoz benyújtott 
kérelemnek tartalmaznia kell. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 74. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A kellő gondossággal kapcsolatos rendszereket gyakran az EU-n kívül létrehozott egyesületek 
vagy szervezetek dolgozzák ki. Az ezekben a rendszerekben részt vevő uniós gyártók nem 
tudnák rávenni ezeket a szervezeteket arra, hogy a Bizottságnál kérelmezzék az elismerést. 
Ezért a gyártók vagy gyártói csoportosulások számára lehetőséget kell adni arra, hogy 
elismerés iránti kérelmet nyújtsanak be a Bizottsághoz.

Módosítás 287
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen
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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 (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 (4) és (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.

Or. en

Módosítás 288
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az életciklusra vonatkozó karbonlábnyom 
kiszámításának alapját az anyagjegyzék, 
valamint az adott elemmodell gyártása 
során az adott üzemben felhasznált energia 
és segédanyagok jelentik. Pontosan meg 
kell határozni az elektronikus alkatrészeket 
(pl. elemirányítási egységek, biztonsági 
egységek), valamint a katódanyagokat, 
mivel azok válhatnak az elem 

Az életciklusra vonatkozó karbonlábnyom 
kiszámításának alapját az anyagjegyzék, 
valamint az adott elemmodell gyártása 
során az adott üzemben felhasznált energia 
és segédanyagok jelentik. A számításnak 
tükröznie kell az adott üzem tényleges 
energiamixét. Pontosan meg kell határozni 
az elektronikus alkatrészeket (pl. 
elemirányítási egységek, biztonsági 
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karbonlábnyomához hozzájáruló fő 
tényezőkké.

egységek), valamint a katódanyagokat, 
mivel azok válhatnak az elem 
karbonlábnyomához hozzájáruló fő 
tényezőkké.

Or. en

Indokolás

Az elem teljes szénlábnyomának kiszámítására szolgáló módszertannak a gyár/gazdasági 
szereplő által ténylegesen felhasznált energiamixet kell tükröznie, nem pedig a nemzeti 
energiamixet. Az értékelésnek csak azokat az elemeket kell figyelembe vennie, amelyek a 
gyártó ellenőrzése alatt állnak, az úgynevezett közvetlen tényezőket.

Módosítás 289
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 9 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A maximális karbonlábnyom-
küszöbértékekre vonatkozó javaslattétel 
során a Bizottság figyelembe veszi a 
forgalomba hozott elemek karbonlábnyom-
teljesítményosztályainak relatív eloszlását, 
az uniós piacon forgalomba hozott elemek 
karbonlábnyomának csökkentése terén 
elért eredményeket, valamint ezen 
intézkedés lehetséges hozzájárulását az 
Unió fenntartható mobilitásra, valamint 
klímasemlegességre vonatkozó, 2050-ig 
elérendő célkitűzéseinek eléréséhez.

A maximális karbonlábnyom-
küszöbértékekre vonatkozó javaslattétel 
során a Bizottság figyelembe veszi a 
forgalomba hozott elemek karbonlábnyom-
teljesítményosztályainak relatív eloszlását, 
az uniós piacon forgalomba hozott elemek 
karbonlábnyomának csökkentése terén 
elért eredményeket, valamint ezen 
intézkedés lehetséges hozzájárulását az 
Unió fenntartható mobilitásra, valamint 
klímasemlegességre vonatkozó, 2050-ig 
elérendő célkitűzéseinek eléréséhez. A 
Bizottság emellett figyelembe fogja venni 
azokat a technológiai és szervezeti 
lehetőségeket, amelyeket az egyes 
tagállamok gazdasági szereplői 
ténylegesen meg tudnak valósítani 
szénlábnyomuk csökkentése érdekében.

Or. en

Módosítás 290
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard
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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, köztük az általános felhasználású, 
nem újratölthető hordozható elemek 
elektrokémiai teljesítményére és 
tartósságára vonatkozó paraméterek

Or. en

Módosítás 291
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

Or. en

Indokolás

A félrevezető állítások elkerülése érdekében fontos, hogy ne egy elméleti névleges kapacitást, 
hanem a valós kapacitást tüntessék fel.

Módosítás 292
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az újratölthető ipari elemek és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 
elektrokémiai teljesítményére és 

Az újratölthető ipari elemek elektrokémiai 
teljesítményére és tartósságára vonatkozó 
paraméterek
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tartósságára vonatkozó paraméterek

Or. de

Módosítás 293
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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.

Or. en

Módosítás 294
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet - 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Hőterjedés 6. Hőterjedés elleni védelem

Or. en

Módosítás 295
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen

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

Or. en
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Módosítás 296
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru

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.

Or. en

Módosítás 297
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Valós kapacitás

Or. en

Indokolás

A valós kapacitásnak szerepelnie kell a címkén.

Módosítás 298
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Hőmérsékleti előtörténet

Or. en

Indokolás

A hőmérsékleti előtörténet a második életszakaszban történő felhasználás szempontjából 
értékes információ.

Módosítás 299
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 1 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) réz;

Or. en

Indokolás

A rezet és a kobaltot gyakran együtt bányásszák. Ezért mindkettőre ki kell terjednie a kellő 
gondosságnak, nem utolsósorban azért, hogy elkerülhető legyen, hogy a rézbányászat 
melléktermékeként bányászott kobalt elkerülje a kellő gondosság követelményeit. Ráadásul a 
rézre vonatkozóan anyaghasznosítási célkitűzéseket állapítottak meg, ezért a kellő gondosság 
részeként ezt is figyelembe kell venni.

Módosítás 300
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) vas;

Or. en
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Indokolás

A lítium-ion elemekben a katódoknak három fő típusa van: nikkel-kobalt-alumínium (NCA), 
vas-foszfát (LFP) és nikkel-mangán-kobalt (NMC).

A jelentős műszaki fejlesztéseknek köszönhetően az LFP használata újra fellendült, és jelenleg 
a lítiumelemek piacának 24%-át teszi ki, és a Tesla és a VW jövőbeli terveinek 
kulcsfontosságú részét képezi (az elektromos meghajtású járművek szegmensébe való belépés 
miatt). Mivel a vas az elemek vegyi összetételének egyik fő aktív anyaga, ezért fel kell venni a 
nyersanyagok jegyzékébe.

Módosítás 301
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) réz;

Or. en

Módosítás 302
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 1 pont – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) bauxit;

Or. en

Indokolás

A lítium-ion elemekben a katódoknak három fő típusa van: nikkel-kobalt-alumínium (NCA), 
vas-foszfát (LFP) és nikkel-mangán-kobalt (NMC). A bauxit az alumínium gyártásához 
szükséges nyersanyag. Az alumínium a – Tesla által is használt – NCA-elemek aktív anyaga. 
Emellett az alumínium kulcsfontosságú része az elemek borításának.

Módosítás 303
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Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 304
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

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;

Or. en

Módosítás 305
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

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;

Or. en

Módosítás 306
Thierry Mariani, Pietro Fiocchi
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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, ideértve a 
bányászati meddő kőzet tengerben való 
elhelyezésének gyakorlatait (Deep-Sea 
Tailing Placement – DSTP);

Or. fr

Módosítás 307
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biodiverzitás; d) biodiverzitás, beleértve a 
természetes élőhelyek, a vadon élő állatok 
és növények és az ökoszisztéma 
károsodását is;

Or. en

Módosítás 308
François-Xavier Bellamy

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biodiverzitás; d) biodiverzitás, beleértve a 
mélytengeri hulladéklerakást is;

Or. en

Módosítás 309
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) éghajlat, beleértve az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást is;

Or. en

Indokolás

Az éghajlatot fel kell sorolni a kockázati kategóriák között.

Módosítás 310
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) közösségi élet. i) közösségi élet, ideértve az őslakos 
közösségek életét is.

Or. en

Módosítás 311
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

Or. en

Módosítás 312
Manuela Ripa
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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;

Or. en

Indokolás

Átfogó hivatkozásként szerepeltetni kell az ENSZ üzleti vállalkozásokra és emberi jogokra 
vonatkozó irányelveit.

Módosítás 313
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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;

Or. en

Indokolás

A munkavállalói jogokkal kapcsolatos kockázatok értékelése céljából az összes alapvető ILO-
egyezményt referenciapontként kell szerepeltetni.

Módosítás 314
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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d) ILO Háromoldalú nyilatkozat a 
multinacionális vállalatokra és a 
szociálpolitikára vonatkozó elvekről;

d) ILO Háromoldalú nyilatkozat a 
multinacionális vállalatokra és a 
szociálpolitikára vonatkozó elvekről, 
valamint a nyilatkozat I. mellékletében 
felsorolt alapvető egyezmények;

Or. en

Indokolás

A (67) preambulumbekezdéssel összhangban javasolt módosítás.

Módosítás 315
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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; valamint

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

Or. en

Módosítás 316
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 multinacionális 
vállalatokra vonatkozó iránymutatásai.

Or. en
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Indokolás

Az OECD itt említett, kellő gondosságra vonatkozó iránymutatásai a konfliktusok által 
érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási 
láncára vonatkoznak. Az iránymutatásra vonatkozó hivatkozás nem megfelelő, mivel az 
említett iránymutatás csak a súlyos emberi jogi visszaélésekkel foglalkozik. Az egyéb 
munkajogi visszaéléseket továbbra is megtűrnék. Ezért hivatkozni kell az OECD 
multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásaira, amelyek kiterjednek a kellő 
gondosságra is.

Módosítás 317
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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;

Or. en

Módosítás 318
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) A Párizsi Megállapodás.

Or. en

Indokolás

Fontos hogy az ENSZ éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodását a kellő gondosság 
részének tekintsék.
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Módosítás 319
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek; 
valamint

Or. en

Módosítás 320
Patrizia Toia
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) A multinacionális vállalatokra 
vonatkozó OECD-iránymutatások.

Or. en

Módosítás 321
François-Xavier Bellamy

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – A rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Kerülni kell a biológiai 
sokféleségre és a tengeri biológiai 
sokféleségre negatív hatást gyakorló 
bányászati hulladékkezelési módszereket, 
például a mélytengeri hulladéklerakást. 
Elő kell mozdítani az alternatív 
módszereket.
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Or. en

Módosítás 322
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Legkésőbb 2025. január 1-jéig az 
újrafeldolgozási eljárások során legalább 
az alábbi újrafeldolgozási hatékonysági 
mutatókat kell elérni:

1. Legkésőbb az 57. cikk 
(4) bekezdésében említett végrehajtási 
aktus elfogadása után 4 évvel az 
újrafeldolgozási eljárások során legalább 
az alábbi újrafeldolgozási hatékonysági 
mutatókat kell elérni:

Or. en

Módosítás 323
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Legkésőbb 2025. január 1-jéig az 
újrafeldolgozási eljárások során legalább 
az alábbi újrafeldolgozási hatékonysági 
mutatókat kell elérni:

1. Legkésőbb 2030. január 1-jéig az 
újrafeldolgozási eljárások során legalább 
az alábbi újrafeldolgozási hatékonysági 
mutatókat kell elérni:

Or. en

Módosítás 324
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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1. Legkésőbb 2025. január 1-jéig az 
újrafeldolgozási eljárások során legalább 
az alábbi újrafeldolgozási hatékonysági 
mutatókat kell elérni:

1. Legkésőbb 2026. január 1-jéig az 
újrafeldolgozási eljárások során legalább 
az alábbi újrafeldolgozási hatékonysági 
mutatókat kell elérni:

Or. en

Módosítás 325
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a nikkel-kadmium elemek 85%-os 
újrafeldolgozása az átlagos tömeget 
tekintve;

Or. en

Indokolás

A jelenlegi irányelv szerint a nikkel-kadmium elemek esetében 75%-os újrafeldolgozási 
hatékonyságot határoztak meg, amelyet 2011-re kell elérni. Fontos, hogy itt konkrét célt 
határozzunk meg, mivel ez egyébként csak az 50%-os általános cél alá tartozna. A kadmium 
egy rendkívül mérgező anyag. Ahol az elemekben való felhasználása továbbra is megengedett, 
ott magas szintű újrafeldolgozást kell elérni, hogy csökkenjen az újonnan felhasznált anyagok 
mennyisége és a hulladék mennyisége. A célértéket 10%-kal meg kell emelni a 2011-es célhoz 
képest, ahogy azt a Bizottság az ólom-sav elemek esetében is javasolta.

Módosítás 326
Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en



AM\1233515HU.docx 159/168 PE693.772v01-00

HU

Módosítás 327
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

Or. en

Indokolás

Az 50%-os cél már 2011 óta érvényes. Ezt 10%-kal kell növelni, ahogyan azt az ólom-sav 
elemek esetében javasolják.

Módosítás 328
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – B rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Legkésőbb 2030. január 1-jéig az 
újrafeldolgozási eljárások során legalább 
az alábbi újrafeldolgozási hatékonysági 
mutatókat kell elérni:

2. Legkésőbb az 57. cikk 
(4) bekezdésében említett végrehajtási 
aktus elfogadása után 9 évvel az 
újrafeldolgozási eljárások során legalább 
az alábbi újrafeldolgozási hatékonysági 
mutatókat kell elérni:

Or. en

Módosítás 329
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

-a) a nikkel-kadmium elemek 90 %-os 
újrafeldolgozása az átlagos tömeget 
tekintve;

Or. en

Indokolás

A kadmium egy rendkívül mérgező anyag. Ahol az elemekben való felhasználása továbbra is 
megengedett, ott nagyon magas szintű újrafeldolgozást kell elérni, hogy csökkenjen az 
újonnan felhasznált anyagok mennyisége és a hulladék mennyisége. A nikkel-kadmium 
elemekre vonatkozó 2030-as célértéket a 2025-ös célértékhez képest további 5%-kal növelni 
kell.

Módosítás 330
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

Or. en

Indokolás

Az egyéb elemek újrafeldolgozási hatékonyságára vonatkozóan is ki kell tűzni egy 2030-as 
célértéket, és ezt a 2025-ös célhoz képest további 10%-kal kell növelni.

Módosítás 331
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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 
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tekintve.

Or. en

Módosítás 332
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Legkésőbb 2026. január 1-jéig 
valamennyi újrafeldolgozási folyamat 
során el kell érni a következő 
anyaghasznosítási szinteket:

1. Legkésőbb az 57. cikk 
(4) bekezdésében említett végrehajtási 
aktus elfogadása után 4 évvel valamennyi 
újrafeldolgozási folyamat során el kell érni 
a következő anyaghasznosítási szinteket:

Or. en

Módosítás 333
Maria Spyraki
az EPP képviselőcsoport nevében
Christian Ehler, Pernille Weiss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Legkésőbb 2026. január 1-jéig 
valamennyi újrafeldolgozási folyamat 
során el kell érni a következő 
anyaghasznosítási szinteket:

1. Legkésőbb 2027. január 1-jéig 
valamennyi újrafeldolgozási folyamat 
során el kell érni a következő 
anyaghasznosítási szinteket:

Or. en

Módosítás 334
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – C rész – 1 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Legkésőbb 2026. január 1-jéig 
valamennyi újrafeldolgozási folyamat 
során el kell érni a következő 
anyaghasznosítási szinteket:

1. Legkésőbb 2035. január 1-jéig 
valamennyi újrafeldolgozási folyamat 
során el kell érni a következő 
anyaghasznosítási szinteket:

Or. en

Módosítás 335
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 90 % a kobalt esetében; a) 95 % a kobalt esetében;

Or. en

Indokolás

A javasolt anyaghasznosítási célok nem érik el a ma már műszakilag megvalósítható szintet. 
Az elemekről szóló új rendelet nem maradhat el a világ más részein érvényes szabványoktól. 
Kínában a 2020. január 1-je óta alkalmazandó hivatalos kormányzati iránymutatás 98%-ban 
határozza meg a kobaltra vonatkozó visszanyerési arányt.

Módosítás 336
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 90 % az ólom esetében; c) 95 % az ólom esetében;

Or. en

Indokolás

Az ólom egy rendkívül mérgező anyag. Ezért fontos, hogy maximális mértékben visszanyerjék 
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azt.

Módosítás 337
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) 90 % az antimon esetében;

Or. en

Módosítás 338
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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;

Or. en

Módosítás 339
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 90 % a nikkel esetében. e) 95 % a nikkel esetében.

Or. en

Indokolás

A javasolt anyaghasznosítási célok nem érik el a ma már műszakilag megvalósítható szintet. 
Az elemekről szóló új rendelet nem maradhat el a világ más részein érvényes szabványoktól. 
Kínában a 2020. január 1-je óta alkalmazandó hivatalos kormányzati iránymutatás 98%-ban 
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határozza meg a kobaltra vonatkozó visszanyerési arányt.

Módosítás 340
Manuela Ripa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) 95% a kadmium esetében;

Or. en

Indokolás

A kadmium egy rendkívül mérgező anyag. Ezért fontos, hogy maximális mértékben 
visszanyerjék azt.

Módosítás 341
Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) 95% a kadmium esetében;

Or. en

Módosítás 342
Pietro Fiocchi, Thierry Mariani

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Legkésőbb 2030. január 1-jéig 
valamennyi újrafeldolgozási folyamat 
során el kell érni a következő 

2. Legkésőbb az 57. cikk 
(4) bekezdésében említett végrehajtási 
aktus elfogadása után 4 évvel valamennyi 
újrafeldolgozási folyamat során el kell érni 
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anyaghasznosítási szinteket: a következő anyaghasznosítási szinteket:

Or. en

Módosítás 343
Thierry Mariani, Pietro Fiocchi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Legkésőbb 2030. január 1-jéig 
valamennyi újrafeldolgozási folyamat 
során el kell érni a következő 
anyaghasznosítási szinteket:

2. Az ágazat bevált gyakorlatai 
alapján meghatározott időpontra 
valamennyi újrafeldolgozási folyamat 
során el kell érni a következő 
anyaghasznosítási szinteket:

Or. fr

Módosítás 344
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) 95 % az antimon esetében;

Or. en

Módosítás 345
Cornelia Ernst, Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard

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;

Or. en
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Módosítás 346
Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) 95% a kadmium esetében;

Or. en

Módosítás 347
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A modell általános leírása, amely 
alapján az egyértelműen és könnyen 
azonosítható, beleértve a forgalomba 
hozatal időpontját is;

c) A modell általános leírása, amely 
alapján az egyértelműen és könnyen 
azonosítható, anélkül hogy 
beavatkoznának a szellemitulajdon-
jogokba és tulajdonjogokba, beleértve a 
forgalomba hozatal időpontját is;

Or. en

Módosítás 348
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Az elem összetétele, beleértve a 
kritikus fontosságú nyersanyagokat;

e) a kritikus fontosságú 
nyersanyagok;

Or. en
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Indokolás

Az elemek konfigurációja és részletes rajzai üzleti szempontból és a piaci értesülések 
tekintetében érzékeny információk, ezért minden olyan információ esetében, amelyet más 
piaci szereplőkkel meg kell osztani, biztosítani kell a szellemitulajdon-jogok és a 
tulajdonjogok védelmét.

Módosítás 349
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Részletes összetétel, beleértve a 
katódban, az anódban és az elektrolitban 
használt anyagokat;

a) Összetétel, beleértve a katódban, az 
anódban és az elektrolitban használt 
anyagokat;

Or. en

Indokolás

A cellakonfiguráció és a részletes rajzok üzleti szempontból és a piaci értesülések tekintetében 
érzékeny információk. Minden olyan információ esetében, amelyet más piaci szereplőkkel meg 
kell osztani, figyelembe kell venni a szellemitulajdon-jogok és a tulajdonjogok védelmét.

Módosítás 350
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Alkatrész-cikkszámok az 
alkotóelemek esetében, valamint a 
kapcsolattartási adatok pótalkatrészek 
beszerzéséhez;

b) Alkotóelemek esetében és 
kapcsolattartási adatok a pótalkatrészek 
beszerzéséhez;

Or. en

Indokolás

A cellakonfiguráció és a részletes adatok üzleti szempontból és a piaci értesülések 
tekintetében érzékeny információk. Minden olyan információ esetében, amelyet más piaci 
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szereplőkkel meg kell osztani, figyelembe kell venni a szellemitulajdon-jogok és a 
tulajdonjogok védelmét.

Módosítás 351
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – 2 pont – c pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Az elemrendszer/-csomag részletes 
ábrája, amely mutatja az elemcellák 
helyét,

törölve

Or. en

Indokolás

Az elemek konfigurációja és részletes rajzai üzleti szempontból és a piaci értesülések 
tekintetében érzékeny információk, ezért minden olyan információ esetében, amelyet más 
piaci szereplőkkel meg kell osztani, biztosítani kell a szellemitulajdon-jogok és a 
tulajdonjogok védelmét.

Módosítás 352
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – 2 pont – c pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— A használt cellák mennyisége és 
elrendezése;

törölve

Or. en

Indokolás

Az elemek konfigurációja és részletes rajzai üzleti szempontból és a piaci értesülések 
tekintetében érzékeny információk, ezért minden olyan információ esetében, amelyet más 
piaci szereplőkkel meg kell osztani, biztosítani kell a szellemitulajdon-jogok és a 
tulajdonjogok védelmét.


