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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

Az elemek gyártása és használata, az alapul szolgáló értéklánc, valamint a hulladékelemek 
kezelése több területen átívelő kérdések, ezért sok szakpolitikát is érintenek. 

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

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

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

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

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

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

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

MÓDOSÍTÁS:

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

üléssel nem felszerelt városi közlekedési 
eszközökben használt elemek hordozható 
elemként kerüljenek besorolásra, 
pontosítani kell a hordozható elemek 
fogalommeghatározását, és az elemek új 
kategóriáját kell bevezetni mind a könnyű 
szállítóeszközök, mind az üléssel nem 
felszerelt egyszemélyes városi közlekedési 
eszközök esetében annak érdekében, hogy 
ezekre külön rendelkezéseket lehessen 
előírni.

Or. en

Módosítás 2

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 Bizottságnak 2027-ben 
értékelnie kell, hogy szükség van-e az 
elemek aktív anyagában jelen lévő 
újrafeldolgozott kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel minimális arányára vonatkozó 
célkitűzések felülvizsgálatára, és adott 
esetben jogalkotási javaslatot kell 
benyújtania.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az uniós piacon forgalmazott (23) Az uniós piacon forgalmazott 
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elemeknek tartósnak és magas szinten 
teljesítőnek kell lenniük. Szükség van ezért 
az általános felhasználású hordozható 
elemek, valamint az újratölthető ipari 
elemek és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemek 
teljesítményére és tartósságára vonatkozó 
paraméterek meghatározására. Az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek tekintetében az ENSZ 
EGB elektromos járművekkel és a 
környezettel foglalkozó informális 
munkacsoportja végzi a járműfedélzeti 
tartóssági követelmények kidolgozását, 
ezért ez a rendelet tartózkodik további 
tartóssági követelmények 
meghatározásától. Másfelől az 
energiatárolásra szánt elemek területén az 
elemek teljesítményének és tartósságának 
ellenőrzésére szolgáló meglévő mérési 
módszerek nem tekinthetők elég pontosnak 
és reprezentatívnak ahhoz, hogy lehetővé 
tegyék minimumkövetelmények 
bevezetését. Az ilyen elemek 
teljesítményére és tartósságára vonatkozó 
minimumkövetelményeket a rendelkezésre 
álló megfelelő harmonizált szabványoknak 
vagy egységes előírásoknak kell kísérniük.

elemeknek tartósnak és magas szinten 
teljesítőnek kell lenniük. Szükség van ezért 
az általános felhasználású hordozható 
elemek, a könnyű szállítóeszközökben és 
más egyszemélyes városi közlekedési 
eszközben használt hordozható elemek, 
valamint az újratölthető ipari elemek és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek teljesítményére és 
tartósságára vonatkozó paraméterek 
meghatározására. Az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 
tekintetében az ENSZ EGB elektromos 
járművekkel és a környezettel foglalkozó 
informális munkacsoportja végzi a 
járműfedélzeti tartóssági követelmények 
kidolgozását, ezért ez a rendelet 
tartózkodik további tartóssági 
követelmények meghatározásától. Másfelől 
az energiatárolásra szánt elemek területén 
az elemek teljesítményének és 
tartósságának ellenőrzésére szolgáló 
meglévő mérési módszerek nem 
tekinthetők elég pontosnak és 
reprezentatívnak ahhoz, hogy lehetővé 
tegyék minimumkövetelmények 
bevezetését. Az ilyen elemek 
teljesítményére és tartósságára vonatkozó 
minimumkövetelményeket a rendelkezésre 
álló megfelelő harmonizált szabványoknak 
vagy egységes előírásoknak kell kísérniük.

Or. en

Módosítás 4

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 

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

Or. en

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „hordozható elem”: minden olyan 
elem, amely:

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

Or. en

Indokolás

A 2006/66/EK irányelvben a gombelemek már szerepelnek a hordozható elemek 
fogalommeghatározásában. A módosítás célja, hogy ugyanez álljon a rendeletre irányuló 
javaslatban is.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— nem ipari célokra tervezett; 
továbbá

— nem kizárólag ipari felhasználásra 
tervezett; továbbá

Or. en

Indokolás

A „kizárólagos” ipari felhasználásra hivatkozás a 2006/66/EK irányelvből származik.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 4 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A módosítással az előadó egyértelművé kívánja tenni, hogy az elektromos kerékpárokban és 
robogókban, többek között önegyensúlyozó robogókban és elektromos rollerekben (trottinette) 
használt elemek is hordozható elemeknek minősülnek.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A meghatározás a 2006/66/EK irányelvből származik.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „általános felhasználású hordozható 
elemek”: a következő közös jellemzőkkel 

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

rendelkező elemek: gombelem, 4,5 volt 
(3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 
volt (PP3);

Or. en

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ez a meghatározás a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű 
motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU rendeletben foglalt 
fogalommeghatározásra épül.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A „kizárólagos” ipari felhasználásra hivatkozás a 2006/66/EK irányelvből származik.

Módosítás 12

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

A könnyű szállítóeszközökben és más 
egyszemélyes városi közlekedési 
eszközökben használt ipari elemek, az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek és a gépjárműelemek 
újrafeldolgozott tartalma

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2027. január 1-jétől azokat a belső 
tárolóval rendelkező, 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű 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 
információkat tartalmaz az egyes 
elemmodellekben és gyártóüzemenkénti 
tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobalt, ólom, 
lítium vagy nikkel mennyiségére 
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vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 14

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 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 15

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 

(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 
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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:

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 16

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) 2027. december 31-ig a Bizottság 
értékeli, hogy a hulladékból hasznosított 
kobalt, ólom, lítium vagy nikkel 
rendelkezésre állása miatt, valamint a 
műszaki és tudományos fejlődés fényében 
helyénvaló-e és indokolt-e felülvizsgálni a 
(2) és (3) bekezdésben meghatározott 
célértékeket, és adott esetben jogalkotási 
javaslatot nyújt be e célból.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános felhasználású hordozható 
elemek teljesítményére és tartósságára 
vonatkozó követelmények

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

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
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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 
veszi a megfelelő intézkedések megtételét, 
ideértve jogalkotási javaslatok elfogadását.

(3) 2030. december 31-ig a Bizottság 
értékeli az általános felhasználású, nem 
újratölthető hordozható elemek 
használatának fokozatos kivezetésére 
irányuló intézkedések megvalósíthatóságát 
az ilyen elemek környezeti hatásának 
minimalizálása érdekében az életciklus-
értékelési módszer alapján, figyelembe 
véve az ilyen elemek vagy az ilyen 
elemeket tartalmazó készülékek 
rendeltetését, megfizethetőségét és a 
végfelhasználók költségeit. A Bizottság e 
célból jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, és fontolóra 
veszi megfelelő intézkedések megtételét 
(például bizonyos termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények előírását), ideértve 
jogalkotási javaslatok elfogadását.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 23

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

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

Or. en

Indokolás

A 39-41. módosítás további vizsgálatokat vezet be az V. mellékletbe a helyhez kötött elemes 
energiatároló rendszerekre vonatkozóan. 

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A belső tárolóval és 2 kWh feletti 
kapacitással rendelkező újratölthető ipari 
elemeket és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket, valamint 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
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Módosítás 25

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 belső tárolóval és 2 kWh 
feletti kapacitással rendelkező újratölthető 
ipari elemeket, elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket, valamint a 
könnyű szállítóeszközökben és más 
egyszemélyes városi közlekedési 
eszközökben használt hordozható 
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 26

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 

(5) A Bizottság 2027. december 31-ig 
értékeli, hogy a XII. melléklet B. részének 
2. pontjában és C. részének 2. pontjában a 
hulladékelemekben lévő hasznosított 
anyagok tekintetében meghatározott 
minimális szintek a tudományos és 
műszaki fejlődés, valamint a 
hulladékgazdálkodás terén megjelenő új 
technológiák tükrében teljesíthetők-e, és 



PA\1231068HU.docx 19/30 PE692.744v01-00

HU

anyagok tekintetében meghatározott 
minimális szinteket.

jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, adott 
esetben jogalkotási javaslatot is 
előterjesztve.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Lásd az előadó 22. és 26. módosítását.
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Módosítás 28

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 meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk 
(2) bekezdésében, a 7. cikk (1), (2) és (3) 
bekezdésében, a 9. cikk (2) bekezdésében, 
a 10. cikk (1) bekezdésében, a 10. cikk (3) 
bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, 
a 12. cikk (4) bekezdésében, 17. cikk (3) 
bekezdésében, 27. cikk (3) bekezdésében, 
az 39. cikk (4) bekezdésében, az 55. cikk 
(4) bekezdésében, az 56. cikk (4) 
bekezdésében, az 58. cikk (3) 
bekezdésében és a 70. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott 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

Indokolás

Lásd az előadó 22. és 26. módosítását.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk 
(1), (2) és (3) bekezdése, a 9. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3) bekezdése, a 12. 
cikk (2) bekezdése, a 17. cikk (4) 
bekezdése, a 27. cikk (3) bekezdése, a 39. 

(6) A 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk 
(1), (2) és (3) bekezdése, a 9. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (1) bekezdése, a 10. 
cikk (3) bekezdése, a 10. cikk (2) 
bekezdése, a 12. cikk (4) bekezdése, a 17. 
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cikk (8) bekezdése, az 55. cikk (4) 
bekezdése, az 56. cikk (4) bekezdése, az 
57. cikk (6) bekezdése, az 58. cikk (3) 
bekezdése és a 70. cikk (2) bekezdése 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

cikk (3) bekezdése, a 27. cikk (3) 
bekezdése, az 39. cikk (4) bekezdése, az 
55. cikk (4) bekezdése, az 56. cikk (4) 
bekezdése, az 58. cikk (3) bekezdése és a 
70. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

Lásd az előadó 22. és 26. módosítását.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános felhasználású hordozható 
elemek elektrokémiai teljesítményére és 
tartósságára vonatkozó paraméterek

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

Or. en
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Módosítás 31

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

Or. en

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Önkisülés.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 9 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ez és az ezt követő módosítások kiegészítő vizsgálatokat vezetnek be a szóban forgó 
elemtípusokkal kapcsolatos sajátos biztonsági problémák kezelése érdekében.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 9 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ez és az ezt követő módosítások kiegészítő vizsgálatokat vezetnek be a szóban forgó 
elemtípusokkal kapcsolatos sajátos biztonsági problémák kezelése érdekében.

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ez és az ezt követő módosítások kiegészítő vizsgálatokat vezetnek be a szóban forgó 
elemtípusokkal kapcsolatos sajátos biztonsági problémák kezelése érdekében.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Fennmaradó energia-átalakítási 4. Fennmaradó energia-átalakítási 
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hatásfok; hatásfok a rendes ciklusban;

Or. en

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A feszültségbeli különbség/eltérés a második életszakaszban történő felhasználás 
szempontjából értékes információ.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. Az egyes elemcellák/modulok 
hőmérséklet hatására történő 
különbsége/eltérése az elem átlagos 
értékeihez viszonyítva.

Or. en

Indokolás

A hőmérséklet hatására tapasztalható különbség/eltérés a második életszakaszban történő 
felhasználás szempontjából értékes információ.
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Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. Hibák.

Or. en

Indokolás

Az elemhiba a második életszakaszban történő felhasználás szempontjából értékes információ.

Módosítás 45

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 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A módosítás a nikkel-kadmium elemek újrafeldolgozásával foglalkozik, ez ugyanis kimaradt 
az Európai Bizottság javaslatából.
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Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A módosítás a nikkel-kadmium elemek újrafeldolgozásával foglalkozik, ez ugyanis kimaradt 
az Európai Bizottság javaslatából.

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A módosítás 2030-ig megvalósítandó célkitűzést vezet be az „egyéb hulladékelemek” 
tekintetében, ez ugyanis kimaradt az Európai Bizottság javaslatából.

Módosítás 49

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
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Módosítás 50

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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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségére készült. 
Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott hozzájárulásokat a 
véleménytervezet elkészítése során:

Szervezet és/vagy személy
Enel
Terna
Eurobat 
EPBA
The Cobalt Institute
Amazon 
Eurometaux 
Eucobat 
CLEPA
Energizer
BorgWarner
RECHARGE
Eramet
Politecnico di Milano
Università di Milano-Bicocca
LEVA EU
Transport&Environment
ENEA
Tesla
ECOS
EEB
Deutsche Umwelthilfe
Fortum
EASE
EdEn
Umicore
FEAD
FISE
ACEA
BDE
CNH
STELLANTIS
Ferrari
EGMF


