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Módosítás 76
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
114. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114. 
cikkére és 192. cikkének (1) bekezdésére,

Or. en

Indokolás

Helyénvaló a kettős jogalap, mivel a VII. fejezet célja a környezetet érő negatív hatás 
elkerülése.

Módosítás 77
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, José Ramón 
Bauzá Díaz, Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
5 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a Közös Kutatóközpont (KKK) 
jelentésére23a,
_________________
23a Huisman, J., Bobba, S., „Available for 
Collection”. Tanulmány a hordozható 
elemekre és a könnyű szállítóeszközökből 
származó elemekre vonatkozó alternatív 
begyűjtési célkitűzésekről, EUR 30746 
EN, az Európai Unió Kiadóhivatala, 
Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-
39084-8, doi:10.2760/64633, JRC125615.

Or. en

Módosítás 78
Luděk Niedermayer
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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 
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.

(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. A holisztikus és 
tudományosan megalapozott megközelítés 
kulcsszerepet játszik a 2030-ra kitűzött 
ÜHG-kibocsátáscsökkentési cél és a 2050-
re kitűzött klímasemlegességi cél felelős 
módon történő elérésében. Minden 
intézkedést átfogó hatásvizsgálatok 
alapján kell kidolgozni, figyelembe véve a 
gazdasági és társadalmi költségeket, 
valamint a környezeti hatásokat, értékelve 
az életciklus során keletkező 
kibocsátásokat. Az ilyen intézkedéseknek 
támogatniuk kell a 
technológiasemlegességet, a hatások 
megismerését, és hozzá kell járulniuk a 
jogilag egyértelmű jövőorientált 
jogszabályokhoz. 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 
van az elemek fenntarthatósági 
paramétereire, teljesítményére, 
biztonságára, gyűjtésére, 
újrafeldolgozására és másodszori 
felhasználására, valamint az elemekkel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
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szabályok meghatározására, beleértve a 
javíthatósági paramétereket is. Szükség 
van az Unió piacán forgalomba hozott 
elemek teljes életciklusával foglalkozó 
harmonizált szabályozási keret 
létrehozására. Mivel az elemek gyártása 
jelentős hatással van a járművek 
életciklus-kibocsátására, és az elemek 
életciklus-kibocsátását e rendelet alapján 
kell kiszámítani, a Bizottságot arra kell 
ösztönözni, hogy biztosítson módszertant 
az életciklus-kibocsátás pontos 
kiszámításához, különösen a közúti 
közlekedésben használt hibrid és 
elektromos járművek esetében. Az 
elfogulatlan összehasonlító elemzés 
eredményének egyértelmű képet kell 
adnia a döntéshozatal számára, ami 
fontos a klímasemlegesség elérése 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 79
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, José Ramón 
Bauzá Díaz

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 

(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 
európai és globális szinten. Az 
elemtechnológia terén folytatódik a 
jelentős tudományos és műszaki fejlődés. 
Tekintettel az elemek és az elemek 
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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 
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.

értékláncának stratégiai fontosságára, 
valamint a jogbiztonság és a befektetési 
biztonság megteremtése érdekében minden 
részt vevő gazdasági szereplő számára, 
ugyanakkor pedig a megkülönböztetés, a 
kereskedelem akadályai és az elemek 
piacán bekövetkező torzulások elkerülése 
érdekében szükség 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, és 
biztosítani kell, hogy a belső piacra nem 
uniós országokból érkező összes elem is 
megfeleljen az e rendeletben 
meghatározott szigorú előírásoknak.

Or. en

Módosítás 80
Jakop G. Dalunde

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 

(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, valamint a könnyű 
szállítóeszközök szempontjából. Az 
elemtechnológia terén folytatódik a 
jelentős tudományos és műszaki fejlődés. 
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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 
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.

Tekintettel az elemek stratégiai 
fontosságára, valamint a jogbiztonság 
megteremtése érdekében és a körforgásos 
gazdaság logikája szerint az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású elemek 
gyártásának ösztönzése céljából minden 
részt vevő gazdasági szereplő számára, 
ugyanakkor pedig a megkülönböztetés, a 
kereskedelem akadályai és az elemek 
piacán bekövetkező torzulások elkerülése 
érdekében szükség 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 81
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet célja a 2006/66/EK 
irányelv szerinti elemek és 
hulladékelemek jelenlegi európai 
piacának szabályozása és megerősítése. 
Egyik célja, hogy olyan egységes piacot 
hozzon létre az elemek számára, amelynek 
szabványait harmadik országok is 
figyelembe vehetik, különösen az Unió 
szomszédságában.

Or. en

Módosítás 82
Carles Puigdemont i Casamajó
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Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A begyűjtés és az újrafeldolgozás a 
különböző gazdasági szereplők és a 
társadalmi érdekelt felek transzverzális 
törekvése. Saját ellátási láncokat 
hozhatnak létre, és megfelelő jogi 
segítséggel és adminisztratív ösztönzőkkel 
saját piacot is nyithatnak és 
fejleszthetnek. Ezért alapvető fontosságú, 
hogy a közigazgatás minden szintje 
ösztönözze és támogassa a gazdasági 
szereplőket és a társadalmi érdekelt 
feleket abban, hogy valamennyi elemtípus 
tekintetében begyűjtési és újrafeldolgozási 
tevékenységet folytassanak. A 
Bizottságnak segítenie kell a 
tagállamokat, a régiókat és a helyi 
szervezeteket, figyelembe véve például a 
NUTS statisztikai elemzést, nevezetesen a 
főbb társadalmi-gazdasági régiókat, a 
regionális politikák alkalmazása 
szempontjából meghatározott alapvető 
régiókat és a speciális diagnózisok 
céljából meghatározott kistérségeket, azzal 
a céllal, hogy egyetlen európai terület se 
maradjon le az elemek Unión belüli 
begyűjtése és újrafeldolgozása terén.

Or. en

Módosítás 83
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A hidrogénhajtású járművek 
rendelkezhetnek hidrogént égető (belső 
égésű) motorokkal, illetve hidrogén- 
(elektromos) akkumulátorokkal. Emellett 
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a belső égésű motorok kevésbé 
hatékonyak az elektromotoroknál, és 
azokkal ellentétben veszélyes szennyező 
anyagokat, például NOx-ot termelhetnek, 
ugyanakkor költséghatékonyabbak.

Or. en

Módosítás 84
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az elemeket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy optimális legyen azok 
teljesítménye, tartóssága és biztonsága, és a 
lehető legkisebb legyen azok környezeti 
lábnyoma. Helyénvaló külön 
fenntarthatósági követelményeket 
meghatározni a 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező 
újratölthető ipari elemek és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 
vonatkozásában, mivel az ilyen elemek a 
piac azon szegmensét alkotják, amely az 
elkövetkező években várhatóan a 
legnagyobb mértékben fog növekedni.

(13) Az elemeket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy optimális legyen azok 
teljesítménye, tartóssága és biztonsága, és a 
lehető legkisebb legyen azok környezeti 
lábnyoma. Helyénvaló külön 
fenntarthatósági követelményeket 
meghatározni az újratölthető ipari elemek 
és elektromos meghajtású gépjárműben, 
valamint könnyű szállítóeszközökben 
használt elemek vonatkozásában, mivel az 
ilyen elemek a piac azon szegmensét 
alkotják, amely az elkövetkező években 
várhatóan a legnagyobb mértékben fog 
növekedni.

Or. en

Módosítás 85
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az e rendelet alapján fennálló 
kötelezettségek teljesítésének biztosítása, 
valamint a gyártók és gyártói felelősségi 
rendszerek e rendelet követelményeinek 

(14) Az e rendelet alapján fennálló 
kötelezettségek teljesítésének biztosítása, 
valamint a gyártók és gyártói felelősségi 
rendszerek e rendelet követelményeinek 
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való megfelelésének nyomon követése és 
ellenőrzése érdekében a tagállamoknak ki 
kell jelölniük egy vagy több illetékes 
hatóságot.

való megfelelésének nyomon követése és 
ellenőrzése érdekében a tagállamoknak ki 
kell jelölniük egy vagy több illetékes 
hatóságot. A Bizottságnak támogatnia kell 
a tagállamokat és adott esetben a régiókat 
e rendelet végrehajtásában. Az állami 
hatóságoknak rendelkezniük kell egy 
érthető internetes portállal, amely 
tartalmazza az e rendelettel kapcsolatos 
minden információt, és érthető 
tájékoztatást nyújt a rendelet összes 
követelményéről és arról, hogyan kell 
megfelelni ezeknek a követelményeknek. 
Ezeket a követelményeket végső soron 
egyedi digitális tanúsítvánnyal kell 
teljesíteni, hogy elkerülhetők legyenek a 
gyártók, a beszállítók vagy más érintett 
érdekelt felek szükségtelen adminisztratív 
költségei.

Or. en

Módosítás 86
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az elemek várhatóan széles körben 
elterjedt használata az olyan ágazatokban, 
mint a mobilitás és az energiatárolás, a 
szén-dioxid-kibocsátások csökkenését 
eredményezi, de az ebben rejlő lehetőség 
teljes kihasználása érdekében arra van 
szükség, hogy az elemek teljes 
életciklusának alacsony legyen a 
karbonlábnyoma. A mobil 
alkalmazásokhoz szolgáló, nagy fajlagos 
energiájú, újratölthető elemekkel 
kapcsolatban a termékek környezeti 
lábnyomára vonatkozóan meghatározott 
kategóriaszabályokban foglaltak szerint31 
az ásványi anyagok és fémek felhasználása 
után az éghajlatváltozás a kapcsolódó 
hatások második legmagasabb kategóriája 

(18) Az elemek várhatóan széles körben 
elterjedt használata az olyan ágazatokban, 
mint a mobilitás és az energiatárolás, a 
szén-dioxid-kibocsátások csökkenését 
eredményezi, de az ebben rejlő lehetőség 
teljes kihasználása érdekében arra van 
szükség, hogy az elemek teljes 
életciklusának alacsony legyen a 
karbonlábnyoma. A mobil 
alkalmazásokhoz szolgáló, nagy fajlagos 
energiájú, újratölthető elemekkel 
kapcsolatban a termékek környezeti 
lábnyomára vonatkozóan meghatározott 
kategóriaszabályokban foglaltak szerint31 
az ásványi anyagok és fémek felhasználása 
után az éghajlatváltozás a kapcsolódó 
hatások második legmagasabb kategóriája 
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az elemek tekintetében. Az Unióban 
forgalomba hozott, 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező 
újratölthető ipari elemek és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 
műszaki dokumentációjához ezért a 
karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatot 
kell csatolni, amelynek egyedinek kell 
lennie, szükség esetén gyártási tételenként. 
Az elemeket tételekben gyártják, 
meghatározott mennyiségekben és adott 
időkereteken belül. Az Unióban 
forgalomba hozott, 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező 
újratölthető ipari elemek és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 
karbonlábnyomának kiszámítására 
vonatkozó műszaki szabályok 
összehangolása az előfeltétele az elemek 
műszaki dokumentációjára vonatkozó 
követelmény bevezetésének, ha annak 
tartalmaznia kell a karbonlábnyomra 
vonatkozó nyilatkozatot, valamint 
elengedhetetlen a karbonlábnyom-
teljesítményosztályok későbbi létrehozása 
is, ami lehetővé teszi majd az 
összességében alacsonyabb 
karbonlábnyommal rendelkező elemek 
azonosítását. Az elemek karbonlábnyomára 
vonatkozó tájékoztatási és egyértelmű 
címkézési követelmények önmagukban 
várhatóan nem vezetnek olyan 
magatartásbeli változáshoz, amelyre 
szükség lenne annak biztosításához, hogy 
az Unió elérje a mobilitási és az 
energiatárolási ágazat széntelenítésére 
irányuló célkitűzéseit, a nemzetközileg 
elfogadott éghajlatváltozási célkitűzésekkel 
összhangban32. Ezért maximális szén-
dioxid-küszöbértékek bevezetésére kerül 
sor az ezen értékek meghatározására 
irányuló célzott hatásvizsgálat nyomán. A 
maximális karbonlábnyom-küszöbérték 
szintjére vonatkozó javaslattétel során a 
Bizottság figyelembe veszi többek között a 
piacon lévő elemek karbonlábnyom-
értékeinek relatív eloszlását, az Unióban 
forgalomba hozott elemek 
karbonlábnyomának csökkentése terén 

az elemek tekintetében. Az Unióban 
forgalomba hozott újratölthető ipari 
elemek, elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemek és a könnyű 
szállítóeszközökben használt elemek 
műszaki dokumentációjához ezért a 
karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatot 
kell csatolni, amelynek egyedinek kell 
lennie, szükség esetén gyártási tételenként. 
Az elemeket tételekben gyártják, 
meghatározott mennyiségekben és adott 
időkereteken belül. Az Unióban 
forgalomba hozott újratölthető ipari 
elemek, elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemek és a könnyű 
szállítóeszközökben használt elemek 
karbonlábnyomának kiszámítására 
vonatkozó műszaki szabályok 
összehangolása az előfeltétele az elemek 
műszaki dokumentációjára vonatkozó 
követelmény bevezetésének, ha annak 
tartalmaznia kell a karbonlábnyomra 
vonatkozó nyilatkozatot, valamint 
elengedhetetlen a karbonlábnyom-
teljesítményosztályok későbbi létrehozása 
is, ami lehetővé teszi majd az 
összességében alacsonyabb 
karbonlábnyommal rendelkező elemek 
azonosítását. Az elemek karbonlábnyomára 
vonatkozó tájékoztatási és egyértelmű 
címkézési követelmények önmagukban 
várhatóan nem vezetnek olyan 
magatartásbeli változáshoz, amelyre 
szükség lenne annak biztosításához, hogy 
az Unió elérje a mobilitási és az 
energiatárolási ágazat széntelenítésére 
irányuló célkitűzéseit, a nemzetközileg 
elfogadott éghajlatváltozási célkitűzésekkel 
összhangban32. Ezért maximális szén-
dioxid-küszöbértékek bevezetésére kerül 
sor az ezen értékek meghatározására 
irányuló célzott hatásvizsgálat nyomán. A 
maximális karbonlábnyom-küszöbérték 
szintjére vonatkozó javaslattétel során a 
Bizottság figyelembe veszi többek között a 
piacon lévő elemek karbonlábnyom-
értékeinek relatív eloszlását, az Unióban 
forgalomba hozott elemek 
karbonlábnyomának csökkentése terén 



PE689.858v01-00 12/189 AM\1227232HU.docx

HU

elért előrehaladás mértékét, valamint ennek 
az intézkedésnek a hatékony és potenciális 
hozzájárulását az Unió fenntartható 
mobilitásra, valamint a klímasemlegesség 
2050-ig történő elérésére vonatkozó 
célkitűzéséhez. Az elemek 
karbonlábnyomával kapcsolatos 
átláthatóság megteremtése, valamint az 
uniós piac alacsonyabb széntartalmú 
elemek irányába történő elmozdítása 
érdekében – tekintet nélkül a gyártás 
helyére – indokolt a karbonlábnyomra 
vonatkozó követelmények fokozatos és 
kumulatív szigorítása. E követelmények 
eredményeképp az elemek életciklusa 
során megakadályozott szén-dioxid-
kibocsátás hozzájárul ahhoz a 
célkitűzéshez, hogy az Unió 2050-re 
klímasemleges legyen. Ezáltal lehetőség 
nyílik arra, hogy más uniós és nemzeti 
szintű politikák – úgymint ösztönzők és 
zöld közbeszerzési kritériumok – is 
támogassák a környezetre mérsékeltebb 
hatást gyakorló elemek előállítását.

elért előrehaladás mértékét, valamint ennek 
az intézkedésnek a hatékony és potenciális 
hozzájárulását az Unió fenntartható 
mobilitásra, valamint a klímasemlegesség 
2050-ig történő elérésére vonatkozó 
célkitűzéséhez. Az elemek 
karbonlábnyomával kapcsolatos 
átláthatóság megteremtése, valamint az 
uniós piac alacsonyabb széntartalmú 
elemek irányába történő elmozdítása 
érdekében – tekintet nélkül a gyártás 
helyére – indokolt a karbonlábnyomra 
vonatkozó követelmények fokozatos és 
kumulatív szigorítása. E követelmények 
eredményeképp az elemek életciklusa 
során megakadályozott szén-dioxid-
kibocsátás hozzájárul ahhoz a 
célkitűzéshez, hogy az Unió 2050-re 
klímasemleges legyen. Ezáltal lehetőség 
nyílik arra, hogy más uniós és nemzeti 
szintű politikák – úgymint ösztönzők és 
zöld közbeszerzési kritériumok – is 
támogassák a környezetre mérsékeltebb 
hatást gyakorló elemek előállítását.

_________________ _________________
31 Product Environmental Footprint 
Category Rules for High Specific Energy 
Rechargeable Batteries for Mobile 
Applications [A termék környezeti 
lábnyomára vonatkozó kategóriaszabályok 
a mobil alkalmazásokhoz szolgáló, nagy 
fajlagos energiájú, újratölthető elemek 
vonatkozásában] 
https://ec.europa.eu/environment/eussd/sm
gp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf

31 Product Environmental Footprint 
Category Rules for High Specific Energy 
Rechargeable Batteries for Mobile 
Applications [A termék környezeti 
lábnyomára vonatkozó kategóriaszabályok 
a mobil alkalmazásokhoz szolgáló, nagy 
fajlagos energiájú, újratölthető elemek 
vonatkozásában] 
https://ec.europa.eu/environment/eussd/sm
gp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf

32 Párizsi Megállapodás (HL L 282., 
2016.10.19., 4. o.) és az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye, 
elérhető a következő címen:

32 Párizsi Megállapodás (HL L 282., 
2016.10.19., 4. o.) és az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye, 
elérhető a következő címen: 
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/con
veng.pdf

Or. en

Módosítás 87



AM\1227232HU.docx 13/189 PE689.858v01-00

HU

Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az elemgyártás leginkább energia- 
és karbonintenzív része gyakran az 
elemcellák előállítása, amely a lítium-ion 
elemek esetében az energiafogyasztás 
akár 75%-áért is felelős lehet. A 
cellagyártás főként villamos energiával 
történik, ami azt jelenti, hogy a 
felhasznált villamos energia típusa döntő 
fontosságú az elemek szénlábnyomának 
meghatározása szempontjából, és ebből 
adódóan könnyen és jelentős mértékben 
csökkenteni tudja a gyártási folyamathoz 
kapcsolódó kibocsátásokat.

Or. en

Módosítás 88
Peter Lundgren, 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 

(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 



PE689.858v01-00 14/189 AM\1227232HU.docx

HU

eléréséhez. eléréséhez. Európának fel kell készülnie 
az olyan innovációk hasznosítására is, 
amelyek kiegészítik a hagyományos 
kritikus nyersanyagok újrahasznosítását 
és újrafeldolgozását. Elő kell mozdítani 
különösen a megújuló nyersanyagokat 
felhasználó újszerű alkalmazásokat.

Or. en

Indokolás

The EU states the need to be open for technological developments, but the Regulation focuses 
only on optimising the use of existing technology and materials, which are mainly fossil-based 
and non-renewable. Recycling and reuse of such critical raw materials is clearly important, 
but not the only route to circularity. The use of renewable materials is increasingly possible 
in the context of batteries, e.g. using lignin from trees, previously a side-stream product that 
was burnt for energy. Lignin can now be used for a higher value purpose in creating anodes 
and thus replacing graphite. Other as yet unknown innovations may also emerge. It is 
important to anchor the EU’s openness to innovation and material neutrality in the opening 
recitals.

Módosítás 89
Luděk Niedermayer

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. 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. Az innovációk kihasználása és 
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a hagyományos kritikus fontosságú 
nyersanyagok újrahasznosításának és 
újrafeldolgozásának kiegészítése 
érdekében elő kell mozdítani a megújuló 
nyersanyagokat használó újszerű 
alkalmazásokat.

Or. en

Indokolás

A kritikus nyersanyagok újrafeldolgozása és újrafelhasználása egyértelműen fontos, de nem 
az egyetlen út a körforgásos gazdasághoz. Az elemekben egyre inkább fel lehet használni 
megújuló anyagokat is, például fákból származó lignint (korábban melléktermék volt, amelyet 
energiatermelési célból elégettek) használnak az anódok előállításához, helyettesítve a 
grafitot. Más, még ismeretlen újítások is megjelenhetnek. Fontos rögzíteni az EU innovációra 
való nyitottságát és az anyagsemlegességet.

Módosítás 90
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A nyersanyagbányászat és az azt 
követő feldolgozás gyakran okoz 
környezeti terhelést és társadalmi-
gazdasági költségeket, például a 
mezőgazdaságban és a turizmusban. A 
nyersanyag-kitermelő ipar kapcsolódó 
energiaigénye mellett a lítium sós oldatból 
történő kinyerésének jelentős vízigénye 
van, mivel egy tonna lítiumhoz 1900 
tonna vízre van szükség.

Or. en

Módosítás 91
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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 
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. Ebben az értelemben a 
valódi körforgásos gazdaság logikáját 
csak a tényleges elemekből származó, 
fogyasztás utáni újrafeldolgozott anyagok 
teljesítik, amelyek megfelelnek 
ugyanazoknak az előírásoknak, mint az 
első felhasználásra szánt anyag.

Or. en
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Módosítás 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az Uniónak, tagállamainak és 
régióinak geostratégiai megállapodásokat 
kell kidolgozniuk a tengeri energetikai 
infrastruktúráról a szomszédos földrajzi 
régiókkal, különösen a Nyugat-
Balkánnal, a Földközi-tenger 
medencéjének déli és keleti részével, az 
európai és az őshonos piacok 
termelésének fellendítése érdekében, az 
elemek és hulladékelemek tekintetében is. 
Ezeknek a megállapodásoknak egyenlő 
alapon elő kell mozdítaniuk az elemek 
fenntartható felhasználásával és azok 
újrafeldolgozási eljárásaival, valamint a 
megújuló energiatermeléssel és -
fogyasztással kapcsolatos oktatást az Unió 
és szomszédos régiói között.

Or. en

Módosítás 93
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A végfelhasználók számára az 
elemekkel és azok fő jellemzőivel, 
valamint a hulladékelemekkel kapcsolatos 
átlátható, megbízható és egyértelmű 
információk nyújtása érdekében, valamint 
annak érdekében, hogy a végfelhasználók 
tájékozottan hozhassák meg döntéseiket 
elemek vásárlása és eldobása során, 
továbbá hogy a hulladékgazdálkodási 
üzemeltetők megfelelően kezelhessék a 
hulladékelemeket, az elemeket címkével 

(28) A végfelhasználók számára az 
elemekkel és azok fő jellemzőivel, 
valamint a hulladékelemekkel kapcsolatos 
átlátható, megbízható és egyértelmű 
információk nyújtása érdekében, valamint 
annak érdekében, hogy a végfelhasználók 
tájékozottan hozhassák meg döntéseiket 
elemek vásárlása és eldobása során, 
továbbá hogy a hulladékgazdálkodási 
üzemeltetők megfelelően kezelhessék a 
hulladékelemeket, az elemeket címkével 
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kell ellátni. Az elemek címkéjén fel kell 
tüntetni az összes szükséges információt 
azok fő jellemzőire vonatkozóan, ideértve 
azok teljesítményét és veszélyesanyag-
tartalmát bizonyos veszélyes anyagok 
tekintetében. Annak érdekében, hogy az 
idő múlásával is biztosítva legyen az 
információk rendelkezésre állása, az 
információkat QR-kódok alkalmazásával is 
rendelkezésre kell bocsátani.

kell ellátni. Az elemek címkéjén fel kell 
tüntetni az összes szükséges információt 
azok fő jellemzőire vonatkozóan, ideértve 
azok teljesítményét, környezeti 
teljesítményét és veszélyesanyag-tartalmát 
bizonyos veszélyes anyagok tekintetében. 
Annak érdekében, hogy az idő múlásával is 
biztosítva legyen az információk 
rendelkezésre állása, az információkat QR-
kódok alkalmazásával is rendelkezésre kell 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 94
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az elemek teljesítményére 
vonatkozó információk elengedhetetlenek a 
végfelhasználók mint fogyasztók megfelelő 
és időben történő tájékoztatásához, és 
különösen ahhoz, hogy rendelkezésükre 
álljon egy közös alap a különböző elemek 
összehasonlításához a vásárlást 
megelőzően. Ezért az általános 
felhasználású hordozható elemeket és a 
gépjárműelemeket címkével kell ellátni, 
amelyen fel kell tüntetni a minimális 
átlagos időtartamra vonatkozó 
információkat konkrét alkalmazások 
esetén. Ezenfelül fontos a végfelhasználók 
számára nyújtott útmutatás arra 
vonatkozóan, hogy megfelelő módon 
dobják el a hulladékelemeket.

(29) Az elemek teljesítményére 
vonatkozó információk elengedhetetlenek a 
végfelhasználók mint fogyasztók megfelelő 
és időben történő tájékoztatásához, és 
különösen ahhoz, hogy rendelkezésükre 
álljon egy közös alap a különböző elemek 
összehasonlításához a vásárlást 
megelőzően. Ezért a hordozható elemeket, 
a gépjárműelemeket, az elektromos 
járművekben használt elemeket és a 
könnyű szállítóeszközökben használt 
elemeket címkével kell ellátni, amelyen fel 
kell tüntetni a minimális átlagos 
időtartamra vonatkozó információkat 
konkrét alkalmazások esetén. Ezenfelül 
fontos a végfelhasználók számára nyújtott 
útmutatás arra vonatkozóan, hogy 
megfelelő módon dobják el a 
hulladékelemeket.

Or. en

Módosítás 95
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Isabel García Muñoz, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező 
újratölthető ipari elemeknek és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt 
elemeknek olyan elemirányítási rendszert 
kell tartalmazniuk, amely adatokat tárol 
annak érdekében, hogy a végfelhasználó 
vagy a nevében eljáró bármely harmadik 
személy megállapíthassa az elemek 
állapotát és várható élettartamát. Egy elem 
újrapozicionálása vagy újragyártása 
érdekében az elemet megvásárló személy 
vagy a nevében eljáró bármely harmadik 
fél számára mindenkor hozzáférést kell 
biztosítani az elemirányítási rendszerhez az 
elem maradványértékének értékelése, az 
elem újrahasználatának, 
újrapozicionálásának vagy újragyártásának 
elősegítése érdekében, valamint az elem 
rendelkezésre bocsátása érdekében 
villamosenergia-hálózatokban virtuális 
erőműveket üzemeltető, az (EU) 2019/944 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben34 
foglalt meghatározás szerinti független 
aggregátorok számára. Ez a követelmény a 
járművek típusjóváhagyásáról szóló uniós 
jogszabályokon túlmenően alkalmazandó, 
beleértve azokat a műszaki előírásokat is, 
amelyek az ENSZ EGB elektromos 
járművekkel és a környezettel foglalkozó 
informális munkacsoportja által az 
elektromos járművekben az adatokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatban végzett 
munkából származhatnak.

(30) A 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező 
újratölthető ipari elemeknek, a könnyű 
szállítóeszközöket meghajtó elemeknek és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeknek olyan elemirányítási 
rendszert kell tartalmazniuk, amely 
adatokat tárol annak érdekében, hogy a 
végfelhasználó vagy a nevében eljáró 
bármely harmadik személy megállapíthassa 
az elemek állapotát és várható élettartamát. 
Egy elem újrapozicionálása vagy 
újragyártása érdekében az elemet 
megvásárló személy vagy a nevében eljáró 
bármely harmadik fél számára mindenkor 
hozzáférést kell biztosítani az 
elemirányítási rendszerhez az elem 
maradványértékének értékelése, az elem 
újrahasználatának, újrapozicionálásának 
vagy újragyártásának elősegítése 
érdekében, valamint az elem rendelkezésre 
bocsátása érdekében villamosenergia-
hálózatokban virtuális erőműveket 
üzemeltető, az (EU) 2019/944 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben34 foglalt 
meghatározás szerinti független 
aggregátorok számára. Ez a követelmény a 
járművek típusjóváhagyásáról szóló uniós 
jogszabályokon túlmenően alkalmazandó, 
beleértve azokat a műszaki előírásokat is, 
amelyek az ENSZ EGB elektromos 
járművekkel és a környezettel foglalkozó 
informális munkacsoportja által az 
elektromos járművekben az adatokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatban végzett 
munkából származhatnak.

_________________ _________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/944 irányelve (2019. június 5.) a 
villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról és a 2012/27/EU 

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/944 irányelve (2019. június 5.) a 
villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról és a 2012/27/EU 
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irányelv módosításáról (HL L 158., 
2019.6.14., 125. o.).

irányelv módosításáról (HL L 158., 
2019.6.14., 125. o.).

Or. en

Módosítás 96
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező 
újratölthető ipari elemeknek és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt 
elemeknek olyan elemirányítási rendszert 
kell tartalmazniuk, amely adatokat tárol 
annak érdekében, hogy a végfelhasználó 
vagy a nevében eljáró bármely harmadik 
személy megállapíthassa az elemek 
állapotát és várható élettartamát. Egy elem 
újrapozicionálása vagy újragyártása 
érdekében az elemet megvásárló személy 
vagy a nevében eljáró bármely harmadik 
fél számára mindenkor hozzáférést kell 
biztosítani az elemirányítási rendszerhez az 
elem maradványértékének értékelése, az 
elem újrahasználatának, 
újrapozicionálásának vagy újragyártásának 
elősegítése érdekében, valamint az elem 
rendelkezésre bocsátása érdekében 
villamosenergia-hálózatokban virtuális 
erőműveket üzemeltető, az (EU) 2019/944 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben34 
foglalt meghatározás szerinti független 
aggregátorok számára. Ez a követelmény a 
járművek típusjóváhagyásáról szóló uniós 
jogszabályokon túlmenően alkalmazandó, 
beleértve azokat a műszaki előírásokat is, 
amelyek az ENSZ EGB elektromos 
járművekkel és a környezettel foglalkozó 
informális munkacsoportja által az 
elektromos járművekben az adatokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatban végzett 

(30) Az újratölthető ipari elemeknek, 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeknek és a könnyű 
szállítóeszközökben használt elemeknek 
olyan elemirányítási rendszert kell 
tartalmazniuk, amely adatokat tárol annak 
érdekében, hogy a végfelhasználó vagy a 
nevében eljáró bármely harmadik személy 
megállapíthassa az elemek állapotát és 
várható élettartamát. Egy elem 
újrapozicionálása vagy újragyártása 
érdekében az elemet megvásárló személy 
vagy a nevében eljáró bármely harmadik 
fél számára mindenkor hozzáférést kell 
biztosítani az elemirányítási rendszerhez az 
elem maradványértékének értékelése, az 
elem újrahasználatának, 
újrapozicionálásának vagy újragyártásának 
elősegítése érdekében, valamint az elem 
rendelkezésre bocsátása érdekében 
villamosenergia-hálózatokban virtuális 
erőműveket üzemeltető, az (EU) 2019/944 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben34 
foglalt meghatározás szerinti független 
aggregátorok számára. Ez a követelmény a 
járművek típusjóváhagyásáról szóló uniós 
jogszabályokon túlmenően alkalmazandó, 
beleértve azokat a műszaki előírásokat is, 
amelyek az ENSZ EGB elektromos 
járművekkel és a környezettel foglalkozó 
informális munkacsoportja által az 
elektromos járművekben az adatokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatban végzett 
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munkából származhatnak. munkából származhatnak.

_________________ _________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/944 irányelve (2019. június 5.) a 
villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról és a 2012/27/EU 
irányelv módosításáról (HL L 158., 
2019.6.14., 125. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/944 irányelve (2019. június 5.) a 
villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról és a 2012/27/EU 
irányelv módosításáról (HL L 158., 
2019.6.14., 125. o.).

Or. en

Módosítás 97
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A gyártónak kellően részletes 
információt kell rendelkezésre bocsátania 
az elem rendeltetésszerű használatáról 
ahhoz, hogy lehetővé váljon annak helyes 
és biztonságos forgalmazása, 
használatbavétele, használata és életciklus 
végi kezelése, ideértve a lehetséges 
újrapozicionálást is.

(50) A gyártónak kellően részletes 
információt kell rendelkezésre bocsátania 
az elem rendeltetésszerű használatáról 
ahhoz, hogy lehetővé váljon annak helyes 
és biztonságos forgalmazása, 
használatbavétele, használata és életciklus 
végi kezelése, ideértve a lehetséges 
újrapozicionálást is; az elemben lévő vegyi 
és káros összetevők felsorolásának, 
valamint a használati óvintézkedéseknek 
és a felhasználók biztonságához szükséges 
figyelmeztető tájékoztatóknak a gyártó 
által rendelkezésre bocsátott részletes 
információk között kellene szerepelniük.

Or. fr

Indokolás

Az elemek gyártói nem elégedhetnek meg az elemek használatára vonatkozó, túlságosan is 
alapszintű információkkal, főleg akkor, ha az elemek importból származnak; az elem egy 
olyan vegyi összetevő marad, ami nehézfémeket, savakat, valamint számos káros és szennyező 
anyagot tartalmaz, mint amilyen a higany és az ólom. Ezért annak érdekében, hogy eleget 
tegyenek az európai biztonsági szabványoknak, minden nyelven kötelező az egyértelmű 
megjelölés, amelyet a kockázatokat és a használat során alkalmazandó óvintézkedéseket jelző 
általános jelöléseknek kell kísérniük; annál is inkább, mivel az európai gépkocsikba szerelt 
elemek nagy részét harmadik országokból importálják.
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Módosítás 98
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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

(56) A forgalmazókat és importőröket, 
mivel piacközeli funkciót töltenek be, be 
kell vonni a nemzeti hatóságok által ellátott 
piacfelügyeleti feladatokba, amelyekben 
aktívan részt kell venniük az elem teljes 
életciklusa alatt, egészen az 
újrafeldolgozásig, például azáltal, hogy az 
említett hatóságok rendelkezésére 
bocsátják az elemre vonatkozó összes 
szükséges információt.

Or. fr

Indokolás

A forgalmazók és az importőrök felelőssége nem korlátozódhat az elemek forgalmazására: 
aktív szerepet kell játszaniuk a nemzeti hatóságok mellett, hogy megoldásokat nyújthassanak 
az általuk forgalmazott elemek életciklusának minden szakaszában, és így szavatolhassák 
azok megbízhatóságát és újrafeldolgozhatóságát.

Módosítás 99
Jakop G. Dalunde

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 100
Carles Puigdemont i Casamajó

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. A fenntarthatósági, 
társadalmi és irányítási felelősségi 
kritériumokat minden elem értékláncára 
alkalmazni kell. A Bizottságnak értékelnie 
kell, hogy 2030 előtt kötelezővé kell-e 
tenni a kellő gondosság bevezetését a 
termelés újrafeldolgozási szakaszában.

_________________ _________________
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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 101
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) Az elemek beszállítóinak és/vagy 
gyártóinak meg kell tudniuk felelni az 
üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelveknek, amelyek szerint a 
vállalatok környezeti és társadalmi 
felelőssége az alapvető emberi jogok, a 
környezet és a felelősségteljes kormányzás 
tiszteletben tartása. A vállalatok nem 
okozhatnak káros hatásokat ezekben az 
ágazatokban, és nem járulhatnak hozzá 
azok kialakulásához. A Bizottságnak 
támogatnia kell ezeket a vállalatokat 
abban, hogy megfeleljenek az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó ENSZ-irányelveknek egy bevált 
gyakorlatokat bemutató és megosztó 
adatbázis segítségével. A nonprofit 
érdekelt felek számára is lehetővé kell 
tenni ennek az adatbázisnak a 
használatát, amelyet az megosztott 
főkönyvi technológia segítségével lehetne 
megvalósítani.

Or. en
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Módosítás 102
Jakop G. Dalunde

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 és a környezet 
tiszteletben tartására vonatkozó vállalati 
felelősséget az értéklánc egészében, a 
gazdasági szereplő valamennyi 
tevékenységére és üzleti kapcsolatára 
alkalmazni kell. Mivel az elemgyártásban 
használt egyes nyersanyagok kitermelése, 
feldolgozása és kereskedelme különleges 
kockázatokat hordoz magában, és 
tekintettel az elemek iránti uniós kereslet 
várható exponenciális növekedésére, meg 
kell határozni a kellő gondosság 
folyamatának bizonyos követelményeit 
azon gazdasági szereplők tekintetében, 
amelyek az elemek minden típusát 
forgalmazzák az uniós piacon, amelyek 
célja az elemgyártáshoz használt bizonyos 
nyersanyagok kitermelésével, 
feldolgozásával és kereskedelmével járó 
társadalmi, emberi jogi és környezeti 
kockázatok kezelése, beleértve az összes 
érintett downstream és upstream 
műveletet is.

Or. en

Módosítás 103
Kateřina Konečná

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 

(63) Az emberi jogok és a környezet 
tiszteletben tartására vonatkozó vállalati 
felelősséget az értéklánc egészében, a 
gazdasági szereplő valamennyi 
tevékenységére és üzleti kapcsolatára 
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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.

alkalmazni kell. Mivel az elemgyártásban 
használt egyes nyersanyagok kitermelése, 
feldolgozása és kereskedelme különleges 
kockázatokat hordoz magában, és 
tekintettel az elemek iránti uniós kereslet 
várható exponenciális növekedésére, meg 
kell határozni a kellő gondosság 
folyamatának bizonyos követelményeit, 
amelyek célja az elemgyártáshoz használt 
bizonyos nyersanyagok kitermelésével, 
feldolgozásával és kereskedelmével járó 
társadalmi, emberi jogi és környezeti 
kockázatok kezelése.

Or. en

Módosítás 104
Jakop G. Dalunde

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 

(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, 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 
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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.

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 
multinacionális vállalkozásokra vonatkozó 
irányelvei , 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 
multinacionális vállalkozásokra vonatkozó 
irányelvei, 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 105
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

(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 
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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.

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.

45 Az OECD kellő gondosságról szóló 
útmutatásának 15. oldala.

46 OECD (2011), Az OECD 
multinacionális vállalkozásokra vonatkozó 
irányelvei , 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 
multinacionális vállalkozásokra vonatkozó 
irányelvei, 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.).
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Or. en

Módosítás 106
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
65 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65a) A Bizottságnak, a tagállamoknak 
és adott esetben a decentralizált 
hatáskörrel rendelkező régióknak 
segíteniük kell a gazdasági szereplőket, 
különösen a beszállítókat abban, hogy 
megőrizzék egyéni felelősségüket az e 
rendeletben meghatározott átvilágítási 
kötelezettségeknek való megfelelés 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 107
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
65 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65a) Míg a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
magánszektorbeli rendszerek 
támogathatják a gazdasági szereplőket a 
kellő gondosság elvének való 
megfelelésben, a gazdasági szereplőknek 
egyéni felelősséget kell vállalniuk az e 
rendeletben meghatározott, kellő 
gondosságra vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelésért.

Or. en
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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 108
Jakop G. Dalunde

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

Or. en

Módosítás 109
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Szükség van az ellátási lánc (66) Szükség van az értéklánc 
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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.

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 110
Carles Puigdemont i Casamajó

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 
jogával összhangban47. 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 

(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, valamint az őslakos népek 
jogait, különös tekintettel a területeiket 
érintő veszélyes összefüggésekre és 
helyzetekre, az emberi jogok nemzetközi 
jogával összhangban47. 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 
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továbbá biztosítaniuk kell a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet alapvető 
egyezményeiben foglalt szabályok helyes 
végrehajtását48, az ILO háromoldalú 
nyilatkozatának I. mellékletében 
felsoroltak szerint.

állnak rendelkezésre a korrupció és a 
vesztegetés elleni küzdelemhez. A kellő 
gondosságra vonatkozó politikáknak 
továbbá biztosítaniuk kell a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet alapvető 
egyezményeiben foglalt szabályok helyes 
végrehajtását48, az ILO háromoldalú 
nyilatkozatának I. mellékletében 
felsoroltak szerint.

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

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

48 nyolc alapvető egyezmény a következő: 
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 nyolc alapvető egyezmény a következő: 
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 111
Jakop G. Dalunde
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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 
jogával összhangban47. A kellő 
gondosságra vonatkozó politikáknak 
információkat kell tartalmazniuk arra 
vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplő 
hogyan járult hozzá az emberi jogi 
jogsértések megelőzéséhez, valamint arra 
vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplő 
üzleti struktúrájában milyen eszközök 
állnak rendelkezésre a korrupció és a 
vesztegetés elleni küzdelemhez. A kellő 
gondosságra vonatkozó politikáknak 
továbbá biztosítaniuk kell a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet alapvető 
egyezményeiben foglalt szabályok helyes 
végrehajtását48, az ILO háromoldalú 
nyilatkozatának I. mellékletében 
felsoroltak szerint.

(67) A társadalmi kockázati kategóriákat 
illetően a kellő gondosságra vonatkozó 
politikáknak foglalkozniuk kell az 
elemellátási láncban az emberi jogok 
védelmével kapcsolatos kockázatokkal, 
ideértve az emberi egészséget, az őslakos 
népek jogait, a gyermekek védelmét és a 
nemek közötti egyenlőséget, az emberi 
jogok nemzetközi jogával összhangban47. 
A kellő gondosságra vonatkozó 
politikáknak információkat kell 
tartalmazniuk arra vonatkozóan, hogy a 
gazdasági szereplő hogyan járult hozzá az 
emberi jogi jogsértések megelőzéséhez, 
valamint arra vonatkozóan, hogy a 
gazdasági szereplő üzleti struktúrájában 
milyen eszközök állnak rendelkezésre a 
korrupció és a vesztegetés elleni 
küzdelemhez. A kellő gondosságra 
vonatkozó politikáknak továbbá 
biztosítaniuk kell a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet alapvető 
egyezményeiben foglalt szabályok helyes 
végrehajtását48, az ILO háromoldalú 
nyilatkozatának I. mellékletében 
felsoroltak szerint.

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

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

48 nyolc alapvető egyezmény a következő: 
Egyezmény az egyesülési szabadságról és a 
szervezkedési jog védelméről, 1948 (87. 
sz.), 2. Egyezmény a szervezkedési és a 
kollektív tárgyalási jogról, 1949 (98. sz.), 

48 nyolc alapvető egyezmény a következő: 
Egyezmény az egyesülési szabadságról és a 
szervezkedési jog védelméről, 1948 (87. 
sz.), 2. Egyezmény a szervezkedési és a 
kollektív tárgyalási jogról, 1949 (98. sz.), 
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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.).

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 112
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

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 
Egyezménnyel összhangban49, 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 Egyezménnyel 
összhangban49, amely magában foglalja a 
helyi közösségek figyelembevételét, 
valamint az ilyen közösségek védelmét és 
fejlesztését is.

_________________ _________________
49 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 

49 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 
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VIII/28. sz. határozata szerint, amely 
elérhető a következő címen: 
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=1104
2

VIII/28. sz. határozata szerint, amely 
elérhető a következő címen: 
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=1104
2

Or. en

Módosítás 113
Jakop G. Dalunde

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 
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.

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

(Ez a horizontális módosítás a teljes 
szövegre vonatkozik.)

Or. en

Módosítás 114
Kateřina Konečná

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 

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

elvének megfelelő értékláncra 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.

Or. en

Indokolás

A kellő gondosságra vonatkozó kötelezettségeket az elemek teljes értékláncára alkalmazni 
kell, beleértve a felhasználási, hulladékkezelési és újrafeldolgozási fázist is. Különösen az 
újrafeldolgozás beemelésével biztosíthatjuk, hogy az érintett felek teljesítsék az elemek 
újrafeldolgozásához kapcsolódó környezetvédelmi kötelezettségeket, amely gyakran vegyi 
termékek használatát is magában foglalja.

Módosítás 115
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
69 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69a) Még alapos kellő gondossági 
intézkedések megléte esetén is 
előfordulhat kár. A negatívan érintettek 
számára biztosítani kell a jogorvoslathoz 
és az igazságszolgáltatáshoz való jogot. A 
felelős gazdasági szereplőknek aktívan 
biztosítaniuk kell, hogy az ilyen károk 
orvoslására – akár egyedül, akár más 
szereplőkkel együttműködve – 
jogorvoslatot bocsássanak rendelkezésre, 
és hogy e jogorvoslathoz ténylegesen 
hozzá lehessen férni, és minden érintett 
fél számára elérhető legyen. Felelősséget 
kell vállalniuk az általuk vagy az 
ellenőrzésük alatt álló vagy potenciálisan 
kontrollálható, okozott vagy ahhoz 
hozzájáruló szervezetek által okozott 
minden káros hatásért.



AM\1227232HU.docx 37/189 PE689.858v01-00

HU

Or. en

Módosítás 116
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 117
Kateřina Konečná

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 

(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 
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láncra vonatkozó követelmények 
módosítása tekintetében.

vonatkozó követelmények módosítása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 118
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) Tekintettel a nem elkülönítve 
gyűjtött, következésképpen pedig 
környezetvédelmi szempontból nem 
megfelelően kezelt hulladékelemek által 
okozott környezeti hatásra és 
anyagveszteségre, továbbra is alkalmazni 
kell, illetve fokozatosan emelni kell a 
2006/66/EK irányelvben már megállapított, 
hordozható elemekre vonatkozó begyűjtési 
célkitűzést. Ez rendeletből eredően a 
hordozható elemek közé tartoznak a 
könnyű szállítóeszközöket működtető 
elemek is. Mivel az ilyen típusú elemek 
értékesítésének jelenlegi növekedése miatt 
nehéz kiszámítani azok forgalomba 
hozott, majd az életciklusuk végén 
begyűjtött mennyiségét, ezeket a 
hordozható elemeket ki kell zárni a 
hordozható elemekre vonatkozó jelenlegi 
begyűjtési célkitűzésből. Ezt a kizárást 
felül kell vizsgálni a hulladékká vált 
hordozható elemekre vonatkozó begyűjtési 
célkitűzéssel együtt, és ez kiterjedhet a 
hordozható elemekre vonatkozó begyűjtési 
célkitűzések kiszámítási módszerében 
bekövetkező változásokra is. A Bizottság 
jelentés készít ezeknek a 
felülvizsgálatoknak az alátámasztására.

(81) Tekintettel a nem elkülönítve 
gyűjtött, következésképpen pedig 
környezetvédelmi szempontból nem 
megfelelően kezelt hulladékelemek által 
okozott környezeti hatásra és 
anyagveszteségre, továbbra is alkalmazni 
kell, illetve fokozatosan emelni kell a 
2006/66/EK irányelvben már megállapított, 
hordozható elemekre vonatkozó begyűjtési 
célkitűzést. Ez rendeletből eredően a 
hordozható elemek közé tartoznak a 
könnyű szállítóeszközöket működtető 
elemek is.

Or. en

Módosítás 119
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Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) Minden gépjárműelemet, ipari 
elemet és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemet be kell 
gyűjteni, ennek érdekében pedig az ilyen 
elemek gyártóitól meg kell követelni, hogy 
fogadjanak el és ingyenesen vegyenek 
vissza a végfelhasználóktól minden 
gépjárműelemet, ipari elemet és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemet. 
Részletes jelentéstételi kötelezettségeket 
kell meghatározni a hulladékká vált 
gépjárműelemek, ipari elemek és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek begyűjtésében részt vevő 
valamennyi szereplő számára.

(83) Minden gépjárműelemet, ipari 
elemet és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemet be kell 
gyűjteni, és annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék újrafeldolgozásukat, az 
elemek életciklusának a teljes körű és 
fenntartható kezelése során az ilyen 
elemek gyártóitól meg kell követelni, hogy 
fogadjanak el, és ingyenesen vegyenek 
vissza a végfelhasználóktól minden 
gépjárműelemet, ipari elemet és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemet. 
Ezért a jelenlegi szabályozásnak nagyon 
pontos rendelkezéseket kell előírnia a 
használt elemek tárolására vagy 
raktározására vonatkozóan, figyelembe 
véve az elemekben lévő vegyi anyagokkal 
összekapcsolódó kockázati szintet. 
Részletes jelentéstételi kötelezettségeket 
kell meghatározni a hulladékká vált 
gépjárműelemek, ipari elemek és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek begyűjtésében részt vevő 
valamennyi szereplő számára.

Or. fr

Indokolás

Be kell vezetni az elemek életciklusának egy olyan kezelési dinamikáját, ami magába foglalja 
újrafeldolgozásukat, és oly módon kell irányítani a használt elemek tárolási folyamatát, hogy 
ki lehessen küszöbölni a szennyezés, a tűzvész, a robbanás vagy akár a lopás és annak 
kockázatát, hogy eltérítik azokat az összetevőket, amelyek a párhuzamos illegális 
körforgásokat táplálhatják, ezzel veszélyeztetve mások életét.

Módosítás 120
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) Minden gépjárműelemet, ipari 
elemet és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemet be kell 
gyűjteni, ennek érdekében pedig az ilyen 
elemek gyártóitól meg kell követelni, hogy 
fogadjanak el és ingyenesen vegyenek 
vissza a végfelhasználóktól minden 
gépjárműelemet, ipari elemet és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemet. 
Részletes jelentéstételi kötelezettségeket 
kell meghatározni a hulladékká vált 
gépjárműelemek, ipari elemek és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek begyűjtésében részt vevő 
valamennyi szereplő számára.

(83) Minden gépjárműelemet, ipari 
elemet és elektromos meghajtású 
gépjárműben és könnyű szállítóeszközben 
használt elemet be kell gyűjteni, ennek 
érdekében pedig az ilyen elemek gyártóitól 
meg kell követelni, hogy fogadjanak el és 
ingyenesen vegyenek vissza a 
végfelhasználóktól minden 
gépjárműelemet, ipari elemet és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemet. 
Részletes jelentéstételi kötelezettségeket 
kell meghatározni a hulladékká vált 
gépjárműelemek, ipari elemek és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek begyűjtésében részt vevő 
valamennyi szereplő számára.

Or. en

Módosítás 121
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
86 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86a) E rendelet egyik fő célkitűzése, 
hogy versenyképessé és fenntarthatóvá 
tegye az uniós elemipart. Ennek 
érdekében csökkenteni kell a harmadik 
országokból származó érintetlen 
nyersanyagok behozatalától való 
függőségét. Az újrafeldolgozás 
hatékonyságára és a begyűjtésre 
vonatkozó minimumcélok bevezetése 
hozzájárul e cél eléréséhez, de az Uniónak 
jutalmaznia kell a korán lépőket és a 
túlteljesítőket is. A saját területükön 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó és az 
előírt célértékeket túlteljesítő gazdasági 
szereplőket bónuszokkal és ösztönző 
rendszerekkel kell jutalmazni annak 
érdekében, hogy növeljék az 
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újrafeldolgozott anyagok elérhetőségét, és 
egyúttal elősegítsék az európai 
elemértéklánc versenyképességét és 
önellátását.

Or. en

Módosítás 122
Jakop G. Dalunde

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 
felhasználhatók, újra kell pozícionálni. 
Az elemek állapotának értékelésével 
kapcsolatos rendelkezések végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörrel kell felruházni.
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Or. en

Módosítás 123
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet valamennyi típusú 
elemre alkalmazni kell, így a hordozható 
elemekre, a gépjárműelemekre, az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemekre és az ipari elemekre, 
függetlenül azok formájától, méretétől, 
súlyától, kialakításától, anyagösszetételétől 
és felhasználásától. A rendeletet továbbá 
más termékekbe beépített vagy ilyen 
termékekhez hozzáadott elemekre is 
alkalmazni kell.

(2) Ezt a rendeletet valamennyi típusú 
elemre alkalmazni kell, így a hordozható 
elemekre, a gépjárműelemekre, az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemekre, a könnyű 
szállítóeszközökben használt elemekre és 
az ipari elemekre, függetlenül azok 
formájától, méretétől, súlyától, 
kialakításától, anyagösszetételétől és 
felhasználásától. A rendeletet továbbá más 
termékekbe beépített vagy ilyen 
termékekhez hozzáadott elemekre is 
alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 124
Carlo Fidanza

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— 5 kg-nál kisebb tömegű — 1 kg-nál kisebb tömegű

Or. en

Indokolás

The word “portable” corresponds to something small and light enough to be easily carried or 
moved while walking. Most of the so-called Personal Mobility Devices (i.e. kick-scooters, 
segway, monowheel, etc.) and the electric bicycles (i.e. both the EPAC limited to 25 km/h and 
the type approved speed-EPAC which could reach up to 45 km/h) are equipped with batteries 
that weigh below 5. Moreover, according to the JRC assumptions, more than 30 million of 
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EPAC will be placed on the European market by 2050. Including a 5 kg threshold within the 
“portable battery” definition means all these batteries will be subject to lighter requirements 
with a concrete impact on the effectiveness of the Regulation. With a 1 kg threshold instead, 
most of these vehicles will be included in the Light Means of Transport definition or in the 
Electric Vehicles Batteries definition with stricter requirements to comply with.

Módosítás 125
Jakop G. Dalunde

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

Ez nagyobb helyet biztosíthat néhány nehezebb hordozható elem beépítéséhez, például egyes 
könnyű szállítóeszközökben.

Módosítás 126
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— nem ipari célokra tervezett; továbbá — nem kizárólag ipari felhasználásra 
tervezett; továbbá

Or. en

Módosítás 127
Isabel García Muñoz, Adriana Maldonado López

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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— nem elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elem és nem 
gépjárműelem;

— nem elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elem, nem 
gépjárműelem és nem könnyű 
szállítóeszközben használt elem;

Or. en

Módosítás 128
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Luděk 
Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— nem elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elem és nem 
gépjárműelem;

— nem elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elem, nem könnyű 
szállítóeszközben használt elem és nem 
gépjárműelem;

Or. en

Indokolás

A KKK 6/2021. sz. ajánlása, amely egy külön kategória bevezetését javasolja a könnyű 
szállítóeszközök elemei esetében.

Módosítás 129
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— nem elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elem és nem 
gépjárműelem;

— nem elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elem, nem könnyű 
szállítóeszközben használt elem és nem 
gépjárműelem;

Or. en
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Indokolás

A módosítási javaslat a KKK „Available for Collection” című tanulmányában szerepel, Silvia 
Bobba és Jaco Huisman, 2021. július, 23. o.: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/5104e970-dd3a-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en

Módosítás 130
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, José Ramón 
Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— beleértve az elemmel felszerelt 
játékokat a játékok biztonságáról szóló 
2009/48/EK irányelvben foglaltak szerint;

Or. en

Indokolás

A KKK 6/2021. sz. ajánlása, amely egy külön kategória bevezetését javasolja a könnyű 
szállítóeszközök elemei esetében.

Módosítás 131
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— beleértve az elemmel felszerelt 
játékokat a játékok biztonságáról szóló 
2009/48/EK irányelvben foglaltak szerint;

Or. en

Indokolás

A módosítási javaslat a KKK „Available for Collection” című tanulmányában szerepel, Silvia 
Bobba és Jaco Huisman, 2021. július, 23. o.: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/5104e970-dd3a-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en
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Módosítás 132
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „bioelem”: biológiai elem vagy 
szerves vegyületekkel – ami általában a 
földből kinyert glükóz – működtetett 
energiatároló elem;

Or. en

Módosítás 133
Carlo Fidanza

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”: 4 kW 
vagy annál kisebb maximális folyamatos 
névleges teljesítményű villanymotorral 
rendelkező kerekes járművek, amelyek a 
személy- vagy áruszállító járművek 
számára a meghajtási energiát biztosító 
elemmel vannak felszerelve, és amelyek 
működtethetők csak a villanymotorral, 
vagy pedig a motor és emberi erő 
kombinációjával. Ez magában foglalja a 
típusjóváhagyással nem rendelkező 
járműveket, például a személyes mobilitást 
segítő eszközöket, valamint a 
168/2013/EU rendeletben előírt L1e és 
L2e kategóriájú, típusjóváhagyással 
rendelkező járműveket;

Or. en

Indokolás

Bár minden elektromos járművet közlekedési eszköznek kell tekinteni, a Bizottság által 
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javasolt 750 wattos határértéket 4 kW-ra lehetne emelni annak érdekében, hogy ne kezeljék 
eltérően az azonos utakon közlekedő és azonos feladatokat ellátó járműveket, és ne torzítsák a 
versenyt az uniós piacon.

Módosítás 134
Isabel García Muñoz, Adriana Maldonado López

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 szállítóeszközökben 
használt elem”: minden olyan elem, 
amelyet kifejezetten L1 vagy L2 
kategóriájú járművek meghajtására 
terveztek;

Or. en

Módosítás 135
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Luděk 
Niedermayer

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 szállítóeszközökben 
használt elemek”: olyan kerekes 
járművekben használt elem, amelyek 
működtethetők csak a villanymotorral, 
vagy pedig a motor és emberi erő 
kombinációjával, beleértve a 25 kg alatti, 
típusjóváhagyási jogszabály alól 
mentesített járműveket vagy a 
168/2013/EU rendeletben előírt 
típusjóváhagyott kategóriájú járműveket;

Or. en
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Indokolás

A KKK 6/2021. sz. ajánlása, amely egy külön kategória bevezetését javasolja a könnyű 
szállítóeszközök elemei esetében.

Módosítás 136
Johan Van Overtveldt

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 szállítóeszközökben 
használt elemek”: olyan kerekes 
járművekben használt elem, amelyek 
működtethetők csak a villanymotorral, 
vagy pedig a motor és emberi erő 
kombinációjával, beleértve a 25 kg alatti, a 
168/2013/EU rendeletben előírt 
típusjóváhagyott kategóriájú járműveket;

Or. en

Indokolás

A módosítási javaslat a KKK „Available for Collection” című tanulmányában szerepel, Silvia 
Bobba és Jaco Huisman, 2021. július, 23. o.: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/5104e970-dd3a-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en

Módosítás 137
Jakop G. Dalunde

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 

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

Or. en

Módosítás 138
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

10. „gépjárműelem”: gépjármű és 
közúti forgalomban nem résztvevő mobil 
berendezés indításához, világításához, 
gyújtásához és a jármű egyéb kiegészítő 
vagy segédfunkcióihoz használt bármely 
elem;

Or. en

Módosítás 139
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Luděk 
Niedermayer

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, ipari 
felhasználásra szánt elem és bármely egyéb 
elem, a hordozható elemek, az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek, 
a könnyű szállítóeszközökben használt 
elemek és a gépjárműelemek kivételével;

Or. en

Indokolás

A KKK 6/2021. sz. ajánlása, amely egy külön kategória bevezetését javasolja a könnyű 
szállítóeszközök elemei esetében.
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Módosítás 140
Johan Van Overtveldt

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 a 168/2013/EU rendeletben 
előírt L kategóriájú, 25 kg feletti 
járművek, illetve a 2007/46/EK 
irányelvben előírt M, N vagy O 
kategóriájú járművek meghajtására szánt 
elem;

Or. en

Indokolás

A módosítási javaslat a KKK „Available for Collection” című tanulmányában szerepel, Silvia 
Bobba és Jaco Huisman, 2021. július, 23. o.: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/5104e970-dd3a-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en

Módosítás 141
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Luděk 
Niedermayer

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 a 168/2013/EU rendeletben 
előírt L kategóriájú, 25 kg feletti, illetve az 
(EU) 2018/858 rendeletben előírt M, N 
vagy O kategóriájú hibrid és elektromos 
járművek meghajtására szánt elem;

Or. en

Indokolás

A KKK 6/2021. sz. ajánlása, amely egy külön kategória bevezetését javasolja a könnyű 
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szállítóeszközök elemei esetében.

Módosítás 142
Carlo Fidanza

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, amely 
nem könnyű szállítóeszköz eleme, amelyek 
működtethetők csak a villanymotorral, 
vagy pedig a motor és emberi erő 
kombinációjával;

Or. en

Indokolás

Az „elektromos meghajtású gépjárműben használt elem” 12. pontban megadott 
fogalommeghatározását össze kell kapcsolni a 9. ponttal. Ellenkező esetben, amennyiben a 
javaslat 2. cikkének 9. pontja, amely a „könnyű szállítóeszközök” fogalmát határozza meg, az 
eredeti javaslatban foglaltak szerint marad (750 wattos határérték), az L1eA kategóriában 
típusjóváhagyott járművek (legfeljebb 1000 wattos, pedálokkal is működő elektromos 
kerékpárok) nem tartoznak sem a könnyű szállítóeszközökben, sem az elektromos járművekben 
használt elemekre vonatkozó meghatározások hatálya alá.

Módosítás 143
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

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
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Módosítás 144
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz

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 145
Johan Van Overtveldt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. „újrahasználatra való előkészítés”: 
bármely olyan művelet, amely előkészíti a 
hulladékelem részeit vagy az egész 
hulladékelemet, hogy az elem eredeti 
rendeltetésétől eltérő célra vagy 
alkalmazásra lehessen felhasználni;

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás helyénvalónak tűnik.

Módosítás 146
Jakop G. Dalunde
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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, és a 
gyártási folyamatokhoz, valamint az üzleti 
viszonyokhoz kapcsolódó tényleges és 
esetleges kockázatok meghatározása, 
megelőzése és kezelése céljából nyújtott 
tájékoztatással kapcsolatban;

(„Értéklánc” az „ellátási lánc helyett: Ez a 
horizontális módosítás a teljes szövegre 
vonatkozik.)

Or. en

Módosítás 147
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, José Ramón 
Bauzá Díaz, Luděk Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e cikk 7., 9., 10., 11. és 12. 
pontjában meghatározott kategóriákba 
tartozó különböző elemekről rendszeresen 
frissített elektronikus adatbázist hoz létre 
a rendelet egyértelmű és koherens 
végrehajtásának támogatása érdekében.

Or. en
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Indokolás

Az osztályozással kapcsolatban határesetek merülhetnek fel, ezért van szükség rendszeresen 
frissített elektronikus adatbázisra. Fontos, hogy minden szereplő a megfelelő kategóriába 
tudja sorolni a különböző elemeket, mivel az egyes kategóriákra eltérő szabályok 
vonatkoznak.

Módosítás 148
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes hatóság vagy 
hatóságok együttműködnek a Bizottsággal 
annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
gazdasági szereplőket, a társadalmi 
érdekelt feleket és a végfelhasználókat az 
e rendeletben meghatározott 
követelmények betartására, különösen az 
elemek összegyűjtése és újrafeldolgozása 
tekintetében. Az illetékes hatóság vagy 
hatóságok közvetlen információs és 
kommunikációs csatornákat nyitnak meg 
és tartanak fenn a közigazgatás 
valamennyi szintjével és az ellátási 
láncban érintett valamennyi érdekelt 
féllel.

Or. en

Módosítás 149
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek és az újratölthető ipari 
elemek karbonlábnyoma

Az elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek és az újratölthető ipari 
elemek mint termékek környezeti 
lábnyoma
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Or. en

Indokolás

Megfontolandó egy szélesebb körű megközelítés, amely például az anyagfelhasználást is 
magában foglalja.

Módosítás 150
Jakop G. Dalunde

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 
gyártóüzemenkénti tétel vonatkozásában, 
valamint amellett tartalmazza legalább a 
következő információkat:

(1) Az újratölthető ipari elemeket, 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeket és a könnyű 
szállítóeszközben használt elemeket kísérő 
műszaki dokumentációval kell ellátni, 
amely a második albekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak 
megfelelően elkészített és egy akkreditált 
független harmadik fél által ellenőrzött, 
karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatot 
tartalmaz minden egyes elemmodell és 
gyártóüzemenkénti tétel vonatkozásában, 
valamint amellett tartalmazza legalább a 
következő információkat:

Or. en

Módosítás 151
Johan Van Overtveldt

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 

(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 
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említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusnak megfelelően elkészített, 
karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatot 
tartalmaz minden egyes elemmodell és 
gyártóüzemenkénti tétel vonatkozásában, 
valamint amellett tartalmazza legalább a 
következő információkat:

említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusnak megfelelően elkészített, a termék 
környezeti lábnyomára vonatkozó 
nyilatkozatot tartalmaz minden egyes 
elemmodell és gyártóüzemenkénti tétel 
vonatkozásában, valamint amellett 
tartalmazza legalább a következő 
információkat:

Or. en

Módosítás 152
Peter Lundgren, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az elem teljes karbonlábnyoma, kg 
szén-dioxid-egyenértékben kifejezve;

d) a felhasznált nyersanyagokra 
vonatkozó információ, beleértve a 
megújuló tartalom részarányát is;

Or. en

Indokolás

Az elem összetevőinek forrása és jellege alapvetően befolyásolja az akkumulátor teljes 
szénlábnyomát. Ahogy új lehetőségek válnak elérhetővé, érdemes pontosabban meghatározni, 
hogy a legfontosabb nyersanyagok mennyiben járulnak hozzá az elem teljes 
szénlábnyomához. Ezek az anyagok nem feltétlenül korlátozódnak a hagyományosan 
elemekhez használt anyagokra, hanem megújuló anyagokat is tartalmazhatnak (pl. a fákból 
származó lignin felhasználása az anódokhoz használt grafit helyettesítésére). Ez a 
szénlábnyom szempontjából lényeges. Más, még ismeretlen újítások is megjelenhetnek.

Módosítás 153
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az elem teljes karbonlábnyoma, kg 
szén-dioxid-egyenértékben kifejezve;

d) az elem teljes karbonlábnyoma, kg 
szén-dioxid-egyenértékben kifejezve, 
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beleértve az upstream kibocsátásokat is;

Or. en

Módosítás 154
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási intenzitása, a gyártásból vagy 
újrahasznosításból származó teljes CO2-
kibocsátás és az elem kWh-ban megadott 
kapacitása arányában kifejezve;

Or. en

Módosítás 155
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a gyártási folyamat 
energiaintenzitása, a kWh-ban megadott 
energiafelhasználás kWh-ban megadott 
végleges elemkapacitáshoz viszonyított 
hatásfokaként kifejezve;

Or. en

Módosítás 156
Luděk Niedermayer

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

ga) információk a felhasznált 
nyersanyagokról, beleértve a megújuló 
tartalom arányát is;

Or. en

Indokolás

Az elem alkatrészeinek forrása és jellege szervesen összefügg az elem általános szén-dioxid-
kibocsátásával. Mivel új lehetőségek állnak rendelkezésre, hasznos a kulcsfontosságú 
nyersanyagoknak az elem teljes szén-dioxid-kibocsátásához való hozzájárulása egyértelműbb 
meghatározása. Ezek az anyagok nem feltétlenül korlátozódnak a hagyományosan elemekhez 
használt anyagokra, feltehetőleg azonban megújuló anyagokat és más, még ismeretlen 
innovációkat takarnak. Fontos biztosítani, hogy a szabályozás lehetővé tegye az innovációt és 
az anyagsemlegességet.

Módosítás 157
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 158
Carlo Fidanza

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 
a harmadik albekezdés b) pontjában 
említett végrehajtási jogi aktus 
közzétételét 18 hónappal követően 
alkalmazandó az elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekre és az 
újratölthető ipari elemekre.

Or. en

Indokolás

Az elektromos járművek elemei várhatóan az újrahasznosított anyagok jelentős forrásai 
lesznek. A járműelemek újrahasznosítással kapcsolatos másodszori alkalmazásainak időzítése 
azonban egyelőre bizonytalan. Elegendő átfutási időt kell biztosítani annak érdekében, hogy 
az ipar hozzá tudja igazítani folyamatait a tervezett új követelményekhez. Konkrétan a 18 
hónapos alkalmazkodás elegendő az adminisztratív eljárások, 36 hónap pedig az ipari 
követelmények esetében.

Módosítás 159
Jakop G. Dalunde

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 
2024. január 1-jétől alkalmazandó az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemekre, az újratölthető ipari 
elemekre és a könnyű közlekedési 
eszközök elemeire.

Or. en

Módosítás 160
Jakop G. Dalunde
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vállalatok számára csak akkor lehet 
engedélyezni az alapértelmezett 
szénintenzitási értékeknél alacsonyabb 
kibocsátási tényezőket, ha megbízható 
adatokkal és független ellenőrzéssel 
tudják bizonyítani, hogy egyedi 
folyamataik vagy energiaforrásaik 
tisztábbak az elektródok, elektrolitok és 
cellák előállításának helye szerinti ország 
átlagos szén-dioxid-kibocsátásához képest.

Or. en

Módosítás 161
Jakop G. Dalunde

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 2023. január 1-jéig 
elfogad:

Or. en

Módosítás 162
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy a 73. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust abból a 
célból, hogy e rendeletet kiegészítse az 
elem d) pont szerinti teljes 
karbonlábnyomának kiszámítására 
szolgáló módszertannal a II. mellékletben 

a) egy a 73. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust abból a 
célból, hogy e rendeletet kiegészítse az 
elem d) pont szerinti teljes környezeti 
terméklábnyomának kiszámítására 
szolgáló módszertannal a II. mellékletben 
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meghatározott alapvető elemekkel 
összhangban;

meghatározott alapvető elemekkel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 163
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy végrehajtási jogi aktust abból a 
célból, hogy megállapítsa az első 
albekezdésben említett, karbonlábnyomra 
vonatkozó nyilatkozat formátumát. Ezt a 
végrehajtási jogi aktust a 74. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

b) egy végrehajtási jogi aktust abból a 
célból, hogy megállapítsa az első 
albekezdésben említett, környezeti 
terméklábnyomra vonatkozó nyilatkozat 
formátumát. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 
74. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 164
Jakop G. Dalunde

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

Or. en

Módosítás 165
Johan Van Overtveldt
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező, 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeket és újratölthető ipari 
elemeket jól látható, olvasható és 
letörölhetetlen címkével kell ellátni, 
amelyen fel kell tüntetni azt a 
karbonlábnyom-teljesítményosztályt, 
amelybe az adott elem tartozik.

(2) A 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező, 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeket és újratölthető ipari 
elemeket jól látható, olvasható és 
letörölhetetlen címkével kell ellátni, 
amelyen fel kell tüntetni azt a 
környezetiterméklábnyom-
teljesítményosztályt, amelybe az adott elem 
tartozik.

Or. en

Módosítás 166
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező, 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeket és újratölthető ipari 
elemeket jól látható, olvasható és 
letörölhetetlen címkével kell ellátni, 
amelyen fel kell tüntetni azt a 
karbonlábnyom-teljesítményosztályt, 
amelybe az adott elem tartozik.

(2) Az elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket, 
újratölthető ipari elemeket és a könnyű 
közlekedési eszközök elemeit jól látható, 
olvasható és letörölhetetlen címkével kell 
ellátni, amelyen fel kell tüntetni azt a 
karbonlábnyom-teljesítményosztályt, 
amelybe az adott elem tartozik.

Or. en

Módosítás 167
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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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 168
Carlo Fidanza

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 harmadik 
albekezdés b) pontjában említett 
végrehajtási jogi aktus közzétételét 18 
hónappal követően alkalmazandók 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemekre és az újratölthető ipari 
elemekre.

Or. en

Indokolás

Az elektromos járművek elemei várhatóan az újrahasznosított anyagok jelentős forrásai 
lesznek. A járműelemek újrahasznosítással kapcsolatos másodlagos alkalmazásainak 
időzítése azonban egyelőre bizonytalan. Elegendő átfutási időt kell biztosítani annak 
érdekében, hogy az ipar hozzá tudja igazítani folyamatait a tervezett új követelményekhez. 
Konkrétan a 18 hónapos alkalmazkodás elegendő az adminisztratív eljárások, 36 hónap pedig 
az ipari követelmények esetében.

Módosítás 169
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Jakop G. Dalunde

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 2025. július 
1-jétől alkalmazandók elektromos 
meghajtású gépjárműben használt 
elemekre, az újratölthető ipari elemekre és 
a könnyű közlekedési eszközök elemeire.

Or. en

Módosítás 170
Johan Van Overtveldt

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

Or. en

Módosítás 171
Jakop G. Dalunde

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 2024. június 30-ig 
elfogad:



AM\1227232HU.docx 65/189 PE689.858v01-00

HU

Or. en

Módosítás 172
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 legkésőbb 2025. július 1-jéig 
elfogad:

Or. de

Indokolás

A karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatokra alkalmazandó 18 hónapos határidőhöz való 
igazodás érdekében a határidő 6 hónappal kitolódik.

Módosítás 173
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust a 73. cikkel összhangban abból a 
célból, hogy e rendeletet kiegészítse az első 
albekezdésben említett karbonlábnyom-
teljesítményosztályokkal. Az említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kidolgozása során a Bizottság figyelembe 
veszi a II. mellékletben meghatározott 
megfelelő alapvető elemeket;

a) egy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust a 73. cikkel összhangban abból a 
célból, hogy e rendeletet kiegészítse az első 
albekezdésben említett 
környezetiterméklábnyom-
teljesítményosztályokkal. Az említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kidolgozása során a Bizottság figyelembe 
veszi a II. mellékletben meghatározott 
megfelelő alapvető elemeket;

Or. en

Módosítás 174
Johan Van Overtveldt
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy végrehajtási jogi aktust abból a 
célból, hogy megállapítsa az első 
albekezdésben említett címkézés 
formátumát, valamint a második 
albekezdésben említett, karbonlábnyom-
teljesítményosztályra vonatkozó 
nyilatkozat formátumát. Ezt a végrehajtási 
jogi aktust a 74. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

b) egy végrehajtási jogi aktust abból a 
célból, hogy megállapítsa az első 
albekezdésben említett címkézés 
formátumát, valamint a második 
albekezdésben említett, 
környezetiterméklábnyom-
teljesítményosztályra vonatkozó 
nyilatkozat formátumát. Ezt a végrehajtási 
jogi aktust a 74. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 175
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező, 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeket és újratölthető ipari 
elemeket – minden egyes elemmodell és 
gyártóüzemenkénti tétel vonatkozásában – 
kísérő műszaki dokumentációval kell 
ellátni, amely igazolja, hogy a nyilatkozat 
szerint az életciklusra vonatkozó 
karbonlábnyom-érték a Bizottság által a 
harmadik albekezdéssel összhangban 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban megállapított maximális 
küszöbérték alatt van.

(3) A 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező, 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeket és újratölthető ipari 
elemeket – minden egyes elemmodell és 
gyártóüzemenkénti tétel vonatkozásában – 
kísérő műszaki dokumentációval kell 
ellátni, amely igazolja, hogy a nyilatkozat 
szerint az életciklusra vonatkozó 
környezetiterméklábnyom-érték a 
Bizottság által a harmadik albekezdéssel 
összhangban elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban megállapított 
maximális küszöbérték alatt van.

Or. en

Módosítás 176
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Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű, belső tárolóval rendelkező, 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeket és újratölthető ipari 
elemeket – minden egyes elemmodell és 
gyártóüzemenkénti tétel vonatkozásában – 
kísérő műszaki dokumentációval kell 
ellátni, amely igazolja, hogy a nyilatkozat 
szerint az életciklusra vonatkozó 
karbonlábnyom-érték a Bizottság által a 
harmadik albekezdéssel összhangban 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban megállapított maximális 
küszöbérték alatt van.

(3) Az elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket, a könnyű 
közlekedési eszközök elemeit és az 
újratölthető ipari elemeket – minden egyes 
elemmodell és gyártóüzemenkénti tétel 
vonatkozásában – kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
igazolja, hogy a nyilatkozat szerint az 
életciklusra vonatkozó karbonlábnyom-
érték a Bizottság által a harmadik 
albekezdéssel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
megállapított maximális küszöbérték alatt 
van.

Or. en

Módosítás 177
Carlo Fidanza

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 a harmadik 
albekezdésben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus közzétételét 36 
hónappal követően alkalmazandó 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemekre és újratölthető ipari 
elemekre.

Or. en
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Módosítás 178
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 
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 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 179
Jakop G. Dalunde

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 2026. január 1-
jétől alkalmazandó elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekre, 
újratölthető ipari elemekre és könnyű 
közlekedési eszközök elemeire.

Or. en

Módosítás 180
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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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 
környezetiterméklábnyom-küszöbértékkel 
kapcsolatos követelmény 2027. július 1-
jétől alkalmazandó elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekre és 
újratölthető ipari elemekre.

Or. en

Módosítás 181
Johan Van Overtveldt

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 
megfelelő alapvető elemeket.

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 
környezetiterméklábnyom-küszöbértéket. 
Az említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus kidolgozása során a Bizottság 
figyelembe veszi a II. mellékletben 
meghatározott megfelelő alapvető 
elemeket.

Or. en

Módosítás 182
Jakop G. Dalunde

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 

Legkésőbb 2025. július 1-jéig a Bizottság a 
73. cikkel összhangban felhatalmazáson 
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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 
megfelelő alapvető elemeket.

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 
megfelelő alapvető elemeket.

Or. en

Módosítás 183
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az életciklusra vonatkozó maximális 
karbonlábnyom-küszöbérték szükség 
esetén az elemek (2) bekezdésben említett 
karbonlábnyom-teljesítményosztályainak 
az átminősítését vonja maga után.

Az életciklusra vonatkozó maximális 
környezetiterméklábnyom-küszöbérték 
szükség esetén az elemek (2) bekezdésben 
említett környezetiterméklábnyom-
teljesítményosztályainak az átminősítését 
vonja maga után.

Or. en

Módosítás 184
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 
célból, hogy az első albekezdésben említett 
életciklusra vonatkozó maximális 
karbonlábnyom-küszöbértéket az (1) 
bekezdésnek megfelelően közölt 
legfrissebb rendelkezésre álló adatok 
alapján csökkentse, amíg a küszöbérték el 
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nem éri a 0 g CO2/kWh szintet, legkésőbb 
2035-ig.

Or. en

Módosítás 185
Jakop G. Dalunde

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 alkalmazási körnek az újrahasznosított 
tartalom tekintetében az összes elemre 
vonatkozó módosítását horizontálisan 
alkalmazni kell az egész szövegben.)

Or. en

Módosítás 186
Carlo Fidanza

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 

(1) A harmadik albekezdés 
b) pontjában említett végrehajtási jogi 
aktus közzétételét 18 hónappal követően 
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 
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vonatkozóan. tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobalt, ólom, 
lítium vagy nikkel mennyiségére 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 187
Jakop G. Dalunde

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 valamennyi 
elemet, ideértve a könnyű közlekedési 
eszközök elemeit is, 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 188
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 

(1) 18 hónappal a következő 
albekezdésben említett végrehajtási jogi 
aktus hatályba lépését követően azokat a 2 
kWh-nál nagyobb teljesítményű ipari 
elemeket, elektromos meghajtású 
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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.

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.

Módosítás 189
Kateřina Konečná

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 az ipari 
elemeket, elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket és helyhez 
kötött energiatároló rendszereket, 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 190
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Jakop G. Dalunde

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 
független harmadik fél általi ellenőrzésére 
szolgáló módszert. Ezt a végrehajtási jogi 
aktust a 74. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 191
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett elemekben 
található újrahasznosított anyag 
mennyiségének kiszámítását és 
ellenőrzését szolgáló módszertan 
meghatározásakor a Bizottság csak azokat 
az anyagokat veszi figyelembe, amelyek 
megfelelnek az első használatban lévő 
elemekre vonatkozó szabványoknak, és 
különbséget tesz a fogyasztás utáni 
újrahasznosított és az elemekből származó 
ipari felhasználás utáni újrahasznosított 
anyagok, valamint az elemektől eltérő más 
újrahasznosított források között;

Or. en
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Módosítás 192
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, a 2035-ös célokat már 2030-ban meg kell határozni. Az új 
generációs elemek kifejlesztésére bizonyos előírt anyagok használata nélkül kerülhetne sor. 
Kerülni kell, hogy az előírások eredményeképpen az újrahasznosítási folyamat technikai 
korlátai vagy az újrahasznosított anyagok esetleges korlátozó tényezői akadályozzák az 
elektromobilitás és az innováció fejlődését.

Módosítás 193
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) (1a) 2024. január 1-jétől a gyártók 
adatokat gyűjtenek az elemekben lévő 
újrahasznosított és megújuló anyagok 
mennyiségéről. A gyártóknak a frissített 
adatokat legalább évente, de 
mindenképpen legkésőbb négy hónappal a 
referencia-időszak lezárását követően 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenniük;

Or. en
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Módosítás 194
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

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

Or. en

Módosítás 195
Kateřina Konečná

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 
rendelkező ipari elemeket, elektromos 
meghajtású gépjárműben használt 
elemeket és gépjárműelemeket, amelyek 
aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, 
lítiumot vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő 

törölve
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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 196
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 gyártónkénti 
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 
alkalmazandók.

Or. de
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Módosítás 197
Carlo Fidanza

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 
minimális arányban tartalmaznak az egyes 
elemmodellekben és gyártóüzemenkénti 
tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, 
lítiumot vagy nikkelt. A Bizottság 2024. 
december 31-ig felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogad el, amely meghatározza 
az e pont első albekezdésében említett 
értékeket:

Or. en

Módosítás 198
Jakop G. Dalunde

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 

(2) 2028. január 1-jétől minden olyan 
elemet, többek között a könnyű 
közlekedési eszközök elemeit is, amelyek 
aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot 
vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
igazolja, hogy az ilyen szárazelemeket, 
Ideértve a következőket elemek legalább a 
következő arányban tartalmaznak az egyes 
elemmodellekben és gyártóüzemenkénti 
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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

Módosítás 199
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

Módosítás 200
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 12 % kobalt; törölve

Or. en

Módosítás 201
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 12 % kobalt; a) 15% kobalt;

Or. en
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Módosítás 202
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 85 % ólom; törölve

Or. en

Módosítás 203
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 204
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 205
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés– c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 4 % lítium; törölve

Or. en

Módosítás 206
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 4 % lítium; c) 8% lítium;

Or. en

Módosítás 207
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 4 % nikkel. törölve

Or. en

Módosítás 208
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
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Módosítás 209
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 4 % nikkel. d) 5% nikkel.

Or. en

Módosítás 210
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

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

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 
elemeiben és helyhez kötött energiatároló 
elemekben.

Or. en

Módosítás 211
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
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Módosítás 212
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 213
Sven Schulze, Jens Gieseke

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 
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
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Indokolás

Átkerült a (2) bekezdésbe.

Módosítás 214
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

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 
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. en

Módosítás 215
Kateřina Konečná

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 

(3) 2029. január 1-jétől az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt olyan 
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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:

elemek és a helyhez kötött olyan elemes 
energiatároló rendszerek gyártói, amelyek 
aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot 
vagy nikkelt tartalmaznak, maximalizálják 
az elemben jelen lévő, hulladékból 
hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel mennyiségét:

Or. en

Módosítás 216
Carlo Fidanza

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, amelyek aktív 
anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot vagy 
nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
igazolja, hogy az ilyen elemek minimális 
arányban tartalmaznak az egyes 
elemmodellekben és gyártóüzemenkénti 
tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, 
lítiumot vagy nikkelt: A Bizottság 2029. 
december 31-ig felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogad el, amely meghatározza 
az e pont első albekezdésében említett 
értékeket:

Or. en
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Módosítás 217
Jakop G. Dalunde

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 minden olyan 
elemet, többek között a könnyű 
közlekedési eszközök elemeit is, amelyek 
aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot 
vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
igazolja, hogy az ilyen szárazelemeket, 
Ideértve a következőket 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 218
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 20% kobalt; törölve

Or. en

Módosítás 219
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) 20% kobalt; törölve

Or. en

Módosítás 220
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 20% kobalt; a) 25% kobalt;

Or. en

Módosítás 221
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 85 % ólom; törölve

Or. en

Módosítás 222
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 85 % ólom; törölve

Or. en

Módosítás 223



PE689.858v01-00 88/189 AM\1227232HU.docx

HU

Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 10% lítium; törölve

Or. en

Módosítás 224
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 10% lítium; törölve

Or. en

Módosítás 225
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 10% lítium; c) 12% lítium;

Or. en

Módosítás 226
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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d) 12% nikkel. törölve

Or. en

Módosítás 227
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 12% nikkel. törölve

Or. en

Módosítás 228
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 12% nikkel. d) 15% nikkel.

Or. en

Módosítás 229
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

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 

(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 
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jogi aktust fogadjon el a (2) és a (3) 
bekezdésben meghatározott célkitűzések 
módosítása céljából.

minimális arányára vonatkozó lehetséges 
kötelező célértékeket, és adott esetben 
jogalkotási javaslatot nyújt be e célból;

Or. en

Módosítás 230
Dominique Riquet

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, 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 231
Jakop G. Dalunde

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.
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Or. en

Módosítás 232
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az aktualizált piaci információk és a 
várható anyagi kereslet alapján adott 
esetben felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén rendszeresen felülvizsgálja 
és tovább növelje az e cikk (2) és (3) 
bekezdésében meghatározott 
újrahasznosított tartalmakra vonatkozó 
célkitűzéseket.

Or. en

Módosítás 233
Isabel García Muñoz, Adriana Maldonado López

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 Az újratölthető ipari elemek, az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek, valamint a könnyű 
közlekedési eszközökben használt elemek 
teljesítményére és tartósságára vonatkozó 
követelmények

Or. en

Módosítás 234
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
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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

Módosítás 235
Isabel García Muñoz, Adriana Maldonado López

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 és a 
könnyű közlekedési eszközök elemeinek 
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 236
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2027. január 1-jétől az általános (1) 2027. január 1-jétől valamennyi 
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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.

hordozható elemnek, többek között a 
könnyű közlekedési eszközök elemeinek is 
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 237
Isabel García Muñoz, Adriana Maldonado López

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 az általános 
felhasználású hordozható elemeknek és a 
könnyű közlekedési eszközök elemeinek el 
kell érniük.

Or. en

Módosítás 238
Jakop G. Dalunde

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 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
73. cikkel összhangban felhatalmazáson 
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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.

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

Módosítás 239
Jakop G. Dalunde

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 műszaki 
fejlődést, a vonatkozó nemzetközi 
szabványokat és címkerendszereket.

Or. en

Módosítás 240
Jakop G. Dalunde

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) 2025. december 31-ig a Bizottság 
értékeli az általános felhasználású, nem 
újratölthető hordozható elemek 
használatának fokozatos kivezetésére 
irányuló intézkedések megvalósíthatóságát, 
és illetéket vezet be az ilyen elemeket 
használó eszközökre, amennyiben ezeket 
az elemeket könnyen fel lehet váltani 
újratölthető elemmel vagy tápkábellel 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.

Or. en

Módosítás 241
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

10. cikk Az újratölthető ipari 
elemek, az elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemek, valamint a 
könnyű közlekedési eszközökben használt 
elemek teljesítményére és tartósságára 
vonatkozó követelmények

(Horizontális módosítás: e módosítás az 
egész cikket érinti)

Or. en

Módosítás 242
Sven Schulze, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
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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]-tól a 2 kWh feletti kapacitással 
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

Módosítás 243
Carlo Fidanza

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) [A IV. mellékletben említett 
paraméterek kiszámításához szükséges 
harmonizált szabványoknak az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában történő 
közzététele 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 
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teljesítményre és a tartósságra vonatkozó 
paraméterek értékeit.

Or. en

Módosítás 244
Jakop G. Dalunde

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 az újratölthető ipari elemeket 
és elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeket, valamint a könnyű 
közlekedési eszközök elemeit 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 245
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2026. január 1-jéig az újratölthető ipari 
elemek, az elektromos járművek elemei és 
a könnyű közlekedési eszközök elemei 
valós teljesítményére és tartósságára 
vonatkozó információkat elérhetővé kell 
tenni a 64. cikkben és a XIII. mellékletben 
meghatározott elektronikus 
adatcsererendszer nyilvánosan elérhető 
részén keresztül.

Or. en
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Módosítás 246
Carlo Fidanza

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) A cikk harmadik pontjában 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus közzétételét 36 hónappal követően 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.

Or. en

Módosítás 247
Jakop G. Dalunde

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) 2025. január 1-jétől az 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.

Or. en
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Módosítás 248
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

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 249
Jakop G. Dalunde

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) 2023. 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 az újratölthető ipari 
elemeknek el kell érniük.

Or. en
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Módosítás 250
Jakop G. Dalunde

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 az 
újratölthető ipari elemek életciklusa során 
gyakorolt környezeti hatás csökkentésének 
szükségességét.

Or. en

Módosítás 251
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A készülékekbe beépített 
hordozható elemeket úgy kell kialakítani, 
hogy azokat a végfelhasználók vagy 
független szereplők könnyen el tudják 
távolítani és ki tudják cserélni az adott 
készülék élettartama során, amennyiben az 
elemek élettartama rövidebb, mint a 
készüléké, vagy legkésőbb a készülék 
élettartama végén.

(1) A hordozható elemeket, többek 
között a könnyű közlekedési eszközök 
elemeit úgy kell kialakítani, hogy azokat a 
végfelhasználók vagy független szereplők 
könnyen el tudják távolítani és ki tudják 
cserélni az adott készülék élettartama 
során, amennyiben az elemek élettartama 
rövidebb, mint a készüléké, vagy 
legkésőbb a készülék élettartama végén.
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Or. en

Módosítás 252
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy elem akkor tekinthető könnyen 
cserélhetőnek, ha a készülékből való 
eltávolítását követően egy hasonló 
elemmel helyettesíthető anélkül, hogy ez 
befolyásolná a készülék működését vagy 
teljesítményét.

Egy elem akkor tekinthető könnyen 
cserélhetőnek, ha a készülékből 
visszafordítható és roncsolásmentes 
szétszereléssel, a végfelhasználók vagy 
független üzemeltetők rendelkezésére álló 
szabványos eszközökkel való eltávolítását 
követően egy hasonló elemmel 
helyettesíthető anélkül, hogy ez 
befolyásolná a készülék működését vagy 
teljesítményét.

Or. en

Módosítás 253
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elem működése csak akkor 
lehetséges, ha az elemet beépítették a 
készülék szerkezetébe.

törölve

Or. en

Indokolás

A körforgásos gazdaságban számít a körforgásos tervezés. Ezért a cserélhetőség és az 
eltávolíthatóság kulcsfontosságú jellemzők.

Módosítás 254
Jakop G. Dalunde
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hordozható elemeknek, beleértve 
a könnyű közlekedési eszközök elemeit is, 
a modell utolsó egységének forgalomba 
hozatala után legalább 10 évig 
rendelkezésre kell állniuk alkatrészként a 
független felhasználók és szakemberek 
számára, észszerű és 
megkülönböztetésmentes áron. A gyártó 
köteles biztosítani a tartalék elemek 
szállítását a megrendelés kézhezvételét 
követő 15 munkanapon belül.

Or. en

Módosítás 255
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Az elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek és az azok használatát 

lehetővé tevő kulcsfontosságú alkatrészek 
eltávolíthatósága és cserélhetősége

(1) Az elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeknek 
akkreditált szakszervizek által 
eltávolíthatónak és cserélhetőnek kell 
lenniük.
(2) A gyártó az akkreditált szakszervizek 
rendelkezésére bocsátja az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 
vagy moduláris cellacsomagok, illetve 
azok kulcsfontosságú alkatrészeinek 
biztonságos eltávolítására és cseréjére 
vonatkozó részletes utasításokat, papír 
alapon az új járművel együtt, valamint 
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állandó jelleggel online az elektromos 
meghajtású gépjármű gyártójának 
honlapján.
(3) Az elektromos meghajtású 
gépjárművekben használt, elemirányítási 
rendszert tartalmazó elemek – beleértve, 
de nem kizárólagosan, a 14. cikkben 
említett elemeket – gyártója a termék 
várható élettartama alatt biztosítja a 
szoftverfrissítéseket, amelyek garantálják 
az elem biztonságos használatát anélkül, 
hogy annak működését korlátoznák, 
valamint közzéteszi az elemirányítási 
rendszer forráskódját.
(4) A szoftvert nem szabad arra használni, 
hogy akadályozza az elektromos 
meghajtású gépjárművekben használt 
elemek vagy ezek kulcsfontosságú 
alkatrészei cseréjét egy másik kompatibilis 
elemre vagy kulcsfontosságú alkatrészre.

Or. en

Módosítás 256
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2027. január 1-jétől a hordozható 
elemeket és a gépjárműelemeket címkével 
kell ellátni, amely információkat 
tartalmaz azok kapacitására vonatkozóan, 
valamint a hordozható elemeket olyan 
címkével kell ellátni, amely információkat 
tartalmaz a minimális átlagos 
élettartamra vonatkozóan konkrét 
alkalmazások esetén.

törölve

Or. en

Indokolás

Az elem gyártásakor a címkén megadott információk nem tartalmazhatnak minden szükséges 
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információt a későbbi élettartamukra vonatkozóan.

Módosítás 257
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) 2026. január 1-jétől a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett, karbonlábnyom-
teljesítményosztályhoz az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek, 
valamint a belső tárolóval és 2 kWh feletti 
kapacitással rendelkező újratölthető ipari 
elemek esetében;

g) 2025. január 1-jétől a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett, karbonlábnyom-
teljesítményosztályhoz az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek, 
valamint a belső tárolóval és 2 kWh feletti 
kapacitással rendelkező újratölthető ipari 
elemek esetében;

Or. en

Módosítás 258
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság és a nemzeti illetékes 
hatóság vagy hatóságok egy külön 
portálon keresztül, a tagállamok minden 
hivatalos nyelvén érthető tájékoztatást 
nyújtanak az elemeken lévő címkékre 
vonatkozóan annak érdekében, hogy 
segítsék és ösztönözzék az elemek ellátási 
láncában érintett valamennyi fél e 
rendeletnek való megfelelését.

Or. en

Módosítás 259
Sven Schulze, Jens Gieseke
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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 
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

Módosítás 260
Carlo Fidanza

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. 

(1) A VII. mellékletben említett 
paraméterek kiszámításához szükséges 
harmonizált szabványok Hivatalos 
Lapban való kihirdetését követő 36 hónap 
után 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 
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mellékletben foglaltak szerint. állapotának és várható élettartamának 
meghatározására szolgáló paraméterekre 
vonatkozó adatokat tartalmaz a VII. 
mellékletben foglaltak szerint.

Or. en

Módosítás 261
Isabel García Muñoz, Adriana Maldonado López

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, továbbá 
a könnyű szállítóeszközöket működtető 
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 262
Kateřina Konečná

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 

(1) A helyhez kötött elemes 
energiatároló rendszereknek és az 
elemirányítási rendszerrel felszerelt, 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeknek olyan elemirányítási 
rendszerrel kell rendelkezniük, amely az 
elemek állapotának és várható 
élettartamának meghatározására szolgáló 
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vonatkozó adatokat tartalmaz a VII. 
mellékletben foglaltak szerint.

paraméterekre vonatkozó adatokat 
tartalmaz a VII. mellékletben foglaltak 
szerint.

Or. en

Módosítás 263
Jakop G. Dalunde

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) Legalább az újratölthető ipari 
elemeknek, elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeknek és a 
könnyű szállítóeszközöket működtető 
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 264
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek esetében az 
elemirányítási rendszer rendelkezik a 
jármű–hálózati szolgáltatások működését 
lehetővé tevő funkciókkal;

Or. en
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Módosítás 265
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
elemirányítási rendszerben lévő adatokhoz 
való hozzáférést megkülönböztetéstől 
mentesen, mindenkor biztosítani kell az 
elemet jogszerűen megvásárló jogi vagy 
természetes személy vagy a nevében eljáró 
bármely harmadik fél számára a következő 
célokra:

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
elemirányítási rendszerben lévő adatokhoz 
való hozzáférést megkülönböztetéstől 
mentesen, mindenkor biztosítani kell az 
elemet jogszerűen megvásárló jogi vagy 
természetes személy vagy a nevében eljáró 
bármely harmadik fél számára, valamint 
annak könnyen olvashatónak kell lennie a 
következő célokra:

Or. en

Módosítás 266
Luděk Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
járműgyártók valós időben hozzáférhetővé 
tegyék a fedélzeti adatokban az elem 
egészségi állapotára, töltöttségi szintjére, 
teljesítmény-alapjelére, kapacitására, 
valamint az elektromos meghajtású 
gépjárműveknek az elektromos járművek 
tulajdonosaihoz és felhasználóihoz 
viszonyított elhelyezkedésére vonatkozó 
adatokat.

Or. en

(Lásd a RED II irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat 20a. cikkének megfogalmazását 
(2021/0218 (COD))

Módosítás 267
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Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

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 268
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság és a nemzeti illetékes 
hatóság vagy hatóságok egy egyedi 
portálon keresztül, a tagállamok minden 
hivatalos nyelvén érthető tájékoztatást 
nyújtanak az elemek egészségi állapotára 
és várható élettartamára vonatkozóan 
annak érdekében, hogy segítsék és 
ösztönözzék az elemek ellátási láncában 
érintett valamennyi fél e rendeletnek való 
megfelelését.

Or. en

Módosítás 269
Carles Puigdemont i Casamajó
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Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Az elemek ellátási láncához kapcsolódó 

emberi jogi jogsértésekre vonatkozó 
tájékoztatás

(1) Az elemek összeszerelése vagy gyártása 
során felhasznált nyersanyagok 
kinyerésében vagy eredeti értékesítésében 
részt vevő gazdasági szereplők adatokat 
szolgáltatnak az elemek ellátási láncának 
eredetére és különböző lépéseire 
vonatkozóan.
(2) Ha az elemhez felhasznált 
nyersanyagok, akár az Unión belül, akár 
harmadik országban olyan területről 
származnak, ahol az ENSZ vagy az 
Európai Unió jelenlegi emberi jogi 
jelentései szerint az emberi jogokat és a 
környezetet súlyosan megsértették, a 
Bizottság – a tagállam vagy az érintett 
gazdasági szereplő harmadik országbeli 
illetékes nemzeti hatósága vagy 
hatóságainak tájékoztatása vagy 
támogatása alapján – az érintett gazdasági 
szereplőnek az ilyen vállalkozás azonnali 
megszüntetését írja elő.
(3) A Bizottság és a nemzeti illetékes 
hatóság vagy hatóságok értékelik az uniós 
területen használt elemekhez felhasznált 
nyersanyagok eredeti kínálatával 
kapcsolatos emberi jogi feltételeket.
(4) A Bizottság és az illetékes hatóság és 
hatóságok segítik és arra ösztönzik a 
gazdasági szereplőket, hogy az eredeti 
kínálat más területeit alkalmazzák, 
amelyek megfelelnek az e rendeletben 
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Módosítás 270
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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 271
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 
követően alkalmazandó, hogy a Bizottság 
közzétette a bejelentett szervezetek listáját.

Or. de

Módosítás 272
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 273
Carles Puigdemont i Casamajó



PE689.858v01-00 112/189 AM\1227232HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és 
a többi tagállamnak azokat a 
megfelelőségértékelő szervezeteket, 
amelyek jogosultak az e rendelet szerinti 
megfelelőségértékelési feladatok 
elvégzésére.

A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és 
a többi tagállamnak azokat a 
megfelelőségértékelő szervezeteket, 
amelyek jogosultak az e rendelet szerinti 
megfelelőségértékelések elvégzésére. 
Különös figyelmet kell fordítani az emberi 
jogok és a környezet védelmére.

Or. en

Módosítás 274
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A bejelentő hatóság lehet a 14a. 
cikkben meghatározott illetékes hatóság.

Or. en

Módosítás 275
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezeket az információkat 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

A Bizottság ezeket az információkat 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, minden 
érintett fél számára érthető módon, egy 
egyedi, valamennyi európai nyelven 
elérhető digitális portálon.

Or. en
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Módosítás 276
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelőségértékelő szervezet 
egy tagállam nemzeti jogszabályai szerint 
jön létre, és jogi személyiséggel 
rendelkezik.

(2) A megfelelőségértékelő szervezet 
egy tagállam nemzeti jogszabályai szerint 
jön létre, és jogi személyiséggel 
rendelkezik. Adott esetben a régióknak 
rendelkezniük kell saját 
megfelelőségértékelő szervezetekkel.

Or. en

Módosítás 277
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megfelelőségértékelő szervezet 
olyan harmadik fél szervezet, amely 
független minden üzleti kapcsolattól és az 
általa értékelt elemmodelltől, különösen 
pedig az elemgyártóktól, az elemgyártók 
kereskedelmi partnereitől, az elemgyártók 
üzemeiben részesedéssel rendelkező 
befektetőktől és más bejelentett 
szervezetektől, továbbá a bejelentett 
szervezetek vállalkozói szövetségeitől, 
valamint anya- és leányvállalataitól.

(3) A megfelelőségértékelő szervezet 
olyan harmadik fél szervezet, amely 
független minden üzleti kapcsolattól és az 
általa értékelt elemmodelltől, különösen 
pedig az elemgyártóktól, az elemgyártók 
kereskedelmi partnereitől, az elemgyártók 
üzemeiben részesedéssel rendelkező 
befektetőktől és más bejelentett 
szervezetektől, továbbá a bejelentett 
szervezetek vállalkozói szövetségeitől, 
valamint anya- és leányvállalataitól. A 
megfelelőségértékelő szervezet lehet a 14a. 
cikkben meghatározott illetékes hatóság, a 
bejelentő hatósággal együtt vagy attól 
külön, a 14a. cikk alkalmazásában.

Or. en
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Módosítás 278
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
bejelentett szervezet döntései ellen 
fellebbezési eljárást lehessen 
kezdeményezni.

A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a bejelentett 
szervezet döntései ellen fellebbezési 
eljárást lehessen kezdeményezni. A 
fellebbezés lehetőségére vonatkozó 
információknak könnyen érthetőnek és 
visszakereshetőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 279
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendelkezik a tagállamok 
bejelentéssel kapcsolatos szakpolitikai 
intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai 
közötti tapasztalatcsere megszervezéséről.

A Bizottság rendelkezik a tagállamok 
bejelentéssel kapcsolatos szakpolitikai 
intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai 
között a tapasztalatok, a szakértelem, a 
bevált gyakorlatok és a tanulságok 
cseréjének megszervezéséről a digitális 
főkönyvi technológia alapján működő 
adatbázis révén.

Or. en

Módosítás 280
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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 e rendelet hatálya alá 
tartozó összes elemkategóriát forgalomba 
hozó gazdasági szereplők kötelezettsége az 
értéklánccal kapcsolatos kellő gondosság 
elvének alkalmazására

(Az „ellátási lánc” helyébe lépő 
„értéklánc” horizontális módosítás az 
egész szövegben)

Or. en

Indokolás

Az ásványi anyagok kitermeléséhez kapcsolódó kockázatok minden elemtípusnál azonosak. 
(Horizontális módosítás: a kellő gondosság hatókörének az elemeket forgalomba hozó összes 
gazdasági szereplőre való kiterjesztése a teljes szövegben alkalmazandó.) 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.

Módosítás 281
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az e rendelet hatálya alá tartozó összes 
elemkategóriát forgalomba hozó gazdasági 
szereplők kötelezettsége az értéklánccal 
kapcsolatos kellő gondosság elvének 
alkalmazására

Or. en

Módosítás 282
Jakop G. Dalunde
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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 az ipari elemeket, 
gépjárműelemeket, elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket és 
hordozható elemeket – beleértve a könnyű 
szállítóeszközök elemeit – forgalomba 
hozó gazdasági szereplő az értékláncra 
vonatkozóan átvilágítást végez, és teljesíti 
az e cikk (2)–(5) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségeket, és 
megőrzi, valamint nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi azokat a 
dokumentumokat, amelyek igazolják az 
említett kötelezettségeknek való 
megfelelést, beleértve a bejelentett 
szervezetek által végzett, harmadik fél 
általi ellenőrzés eredményeit.

(Az „ellátási lánc” helyébe lépő 
„értéklánc” horizontális módosítás az 
egész szövegben.)

Or. en

Módosítás 283
Carlo Fidanza

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, 

(1) [E rendelet hatálybalépése után 24 
hónappal]-tól a belső tárolóval és 2 kWh 
feletti kapacitással rendelkező újratölthető 
ipari elemeket, hordozható elemeket, 
gépjárműelemeket 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 
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amelyek igazolják az említett 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
beleértve a bejelentett szervezetek által 
végzett, harmadik fél általi ellenőrzés 
eredményeit.

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 284
Kateřina Konečná

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 e rendelet hatálya alá 
tartozó összes elemkategóriát forgalomba 
hozó gazdasági szereplő az értékláncra 
vonatkozóan átvilágítást végez, és teljesíti 
az e cikk (2)–(5) bekezdésében 
meghatározott 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

Az átvilágításra vonatkozó szabályokat az e rendelet hatálya alá tartozó összes elemre 
alkalmazni kell, nevezetesen a hordozható elemekre, a gépjárműelemekre, az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemekre és az ipari elemekre, mivel a végtermékből nem 
határozható meg az ásványok beszerzéséből és kereskedelméből eredő kockázat.

Módosítás 285
Kateřina Konečná
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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) X. melléklet 1. pontjában szereplő 
nyersanyagok ellátási láncára, valamint a 
teljes értéklánc mentén az egyéb 
kapcsolódó környezeti és emberi jogi 
kockázatokra vonatkozó vállalati 
átvilágítási szakpolitikát fogad el, és azt 
egyértelműen kommunikálja a beszállítók 
és a nyilvánosság felé;

Or. en

Módosítás 286
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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) X. melléklet 1. pontjában szereplő 
nyersanyagok ellátási láncára, valamint a 
teljes értéklánc mentén az egyéb 
kapcsolódó környezeti és emberi jogi 
kockázatokra vonatkozó vállalati 
átvilágítási szakpolitikát fogad el, és azt 
egyértelműen kommunikálja a beszállítók 
és a nyilvánosság felé;

Or. en

Indokolás

Ez magában foglalja a használathoz, hulladékhoz és az újrafeldolgozáshoz kapcsolódó 
kockázatokat is.

Módosítás 287
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 288
Dominique Riquet

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 289
Kateřina Konečná

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 

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

4. pontjában felsorolt, nemzetközileg 
elismert átvilágítási normákban rögzített 
szabályokkal;

Or. en

Módosítás 290
Kateřina Konečná

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 291
Kateřina Konečná

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

Módosítás 292
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Jakop G. Dalunde

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 
zajló piaci ügyletek;

iii. a nyersanyag származási országa és 
régiója, valamint a nyersanyag 
kitermelésétől a gazdasági szereplő 
közvetlen beszállítójáig zajló piaci 
ügyletek;

Or. en

Módosítás 293
Jakop G. Dalunde

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

Módosítás 294
Kateřina Konečná

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.

A gazdasági szereplők kellő gondosságon 
alapuló folyamatokra vonatkozó egyéni 
felelősségének sérelme nélkül, az ebben a 
d) pontban foglalt követelmények más 
szereplőkkel együttműködve is 
megvalósíthatók.



PE689.858v01-00 122/189 AM\1227232HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 295
Kateřina Konečná

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 296
Jakop G. Dalunde

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 és az okozott kár 
orvoslására szolgáló hatékony, időszerű és 
hozzáférhető mechanizmusként 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.

Or. en

Módosítás 297
Kateřina Konečná
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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 és károkozás 
esetén kártérítési mechanizmusként 
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.

Or. en

Módosítás 298
Kateřina Konečná

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 ellátási láncán a (2) bekezdés 
alapján nyújtott információk, valamint 
bármely egyéb, nyilvánosan hozzáférhető 
vagy az érdekelt felek – köztük a 
potenciálisan érintett közösségek és az 
érintett civil társadalmi szervezetek – által 
rendelkezésre bocsátott releváns 
információk alapján, az értékláncra 
vonatkozó szakpolitikájában meghatározott 
normákkal összevetve;

Or. en

Módosítás 299



PE689.858v01-00 124/189 AM\1227232HU.docx

HU

Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) meghatároz minden, nyilvánosan 
hozzáférhető vagy az érdekelt felek – 
beleértve a potenciálisan érintett őshonos 
közösségek és más civil társadalmi 
szervezetek egyéni és csoporttagjait – által 
szolgáltatott releváns információt,

Or. en

Módosítás 300
Kateřina Konečná

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 301
Dominique Riquet

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 

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 
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nyomásgyakorlás érdekében, akik a 
leghatékonyabban előzhetik meg vagy 
csökkenthetik az azonosított kockázatot;

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 302
Kateřina Konečná

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. a kellő gondosságra vonatkozó, a 
X. melléklet 4. pontjában felsorolt 
nemzetközileg elismert normáknak 
megfelelően kockázatkezelő 
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 303
Kateřina Konečná

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 

iii. végrehajtja a kockázatkezelési 
tervet, figyelemmel kíséri és nyomon 
követi a kockázatcsökkentő intézkedések 
eredményességét, jelentést tesz az e célból 
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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;

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 304
Jakop G. Dalunde

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.

törölve

Or. en

Módosítás 305
Jakop G. Dalunde

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. 

Az (1) bekezdésben említett gazdasági 
szereplő meghatározza és értékeli a X. 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 306
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági 
szereplő gondoskodik a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott szakpolitikái 
bejelentett szervezet általi ellenőrzéséről 
(„harmadik fél általi ellenőrzés”).

(4) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági 
szereplő gondoskodik a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott szakpolitikái 
bejelentett szervezet általi ellenőrzéséről 
(„harmadik fél általi ellenőrzés”). A 
szakpolitikákat rendszeresen, de legalább 
háromévente felül kell vizsgálni és 
ellenőrizni kell.

Or. en
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Indokolás

A bizottsági javaslat nem kötelez a harmadik fél általi ellenőrzés meghatározott időközönként 
történő megújítására. Elméletileg ezt csak egyszer lehet megtenni, ezt követően a szakpolitika 
érvénybe lép. Célszerű lenne az ellenőrzés megismétlésére vonatkozó kötelezettséget bevezetni 
annak biztosítása érdekében, hogy a szakpolitikák naprakészek legyenek, és az adott vállalat 
ellátási láncának minden lényeges kockázatát kezeljék.

Módosítás 307
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági 
szereplő gondoskodik a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott szakpolitikái 
bejelentett szervezet általi ellenőrzéséről 
(„harmadik fél általi ellenőrzés”).

(4) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági 
szereplő gondoskodik a kellő gondosság 
elvének megfelelő értéklánc tekintetében 
alkalmazott gyakorlatok bejelentett 
szervezet általi ellenőrzéséről („harmadik 
fél általi ellenőrzés”).

Or. en

Módosítás 308
Kateřina Konečná

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hatálya kiterjed a gazdasági 
szereplőknek a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
követelmények teljesítéséhez szükséges 
valamennyi tevékenységére, folyamatára és 
rendszerére, a 2., a 3. és az 5. cikkel 
összhangban;

a) hatálya kiterjed a gazdasági 
szereplőknek a kellő gondosság elvének 
megfelelő értékláncra vonatkozó 
követelmények teljesítéséhez szükséges 
valamennyi tevékenységére, folyamatára és 
rendszerére, a 2., a 3. és az 5. cikkel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 309
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Kateřina Konečná

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 értéklánc tekintetében követett 
gyakorlat megfelel-e a 2., a 3. és az 5. 
cikkben foglaltaknak; valamint adott 
esetben ellenőrzi a vállalkozásokat, és 
információkat gyűjt az érdekelt felektől, 
beleértve a potenciálisan érintett 
közösségeket és az érintett civil társadalmi 
szervezeteket;

Or. en

Módosítás 310
Carles Puigdemont i Casamajó

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) összegyűjt minden, nyilvánosan 
hozzáférhető vagy az érdekelt felek – 
beleértve a potenciálisan érintett őshonos 
közösségek és más civil társadalmi 
szervezetek egyéni és csoporttagjait – által 
szolgáltatott releváns információt,

Or. en

Módosítás 311
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ajánlásokat fogalmaz meg a 
gazdasági szereplők részére arra 
vonatkozóan, hogy hogyan javíthatnák a 
kellő gondosság elvének megfelelő ellátási 
lánc tekintetében követett gyakorlatukat;

c) ajánlásokat fogalmaz meg a 
gazdasági szereplők részére arra 
vonatkozóan, hogy hogyan javíthatnák a 
kellő gondosság elvének megfelelő 
értéklánc tekintetében követett 
gyakorlatukat;

Or. en

Módosítás 312
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági 
szereplő kérésre a tagállami piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátja a 
harmadik fél által a (4) bekezdéssel 
összhangban folytatott ellenőrzésekről 
készült jelentéseket, vagy a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott – a Bizottság 
által a 72. cikk alapján elismert – 
rendszernek való megfelelést igazoló 
bizonyítékokat.

(5) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági 
szereplő kérésre a tagállami piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátja a 
harmadik fél által a (4) bekezdéssel 
összhangban folytatott ellenőrzésekről 
készült jelentéseket.

Or. en

Módosítás 313
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági 
szereplő kérésre a tagállami piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátja a 
harmadik fél által a (4) bekezdéssel 

(5) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági 
szereplő kérésre a tagállami piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátja a 
harmadik fél által a (4) bekezdéssel 
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összhangban folytatott ellenőrzésekről 
készült jelentéseket, vagy a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott – a Bizottság 
által a 72. cikk alapján elismert – 
rendszernek való megfelelést igazoló 
bizonyítékokat.

összhangban folytatott ellenőrzésekről 
készült jelentéseket.

Or. en

Módosítás 314
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági 
szereplő a vele közvetlen kapcsolatban 
lévő downstream vevők rendelkezésére 
bocsátja a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében 
alkalmazott politikájával összhangban 
megszerzett és megőrzött összes 
információt, kellő figyelemmel az üzleti 
titoktartásra és a versennyel kapcsolatos 
egyéb szempontokra.

(6) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági 
szereplő a vele közvetlen kapcsolatban 
lévő downstream vevők rendelkezésére 
bocsátja a kellő gondosság elvének 
megfelelő értéklánc tekintetében 
alkalmazott politikájával összhangban 
megszerzett és megőrzött összes 
információt, kellő figyelemmel az üzleti 
titoktartásra és a versennyel kapcsolatos 
egyéb szempontokra.

Or. en

Módosítás 315
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő 
a lehető legszélesebb körben – többek 
között az interneten is –, évente 
nyilvánosan jelentést tesz a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott politikájáról. Az 

Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő 
a lehető legszélesebb körben – többek 
között az interneten is –, évente 
nyilvánosan jelentést tesz a kellő 
gondosság elvének megfelelő értéklánc 
tekintetében alkalmazott politikájáról. Az 
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említett jelentésnek tartalmaznia kell azt, 
hogy az adott gazdasági szereplő milyen 
lépéseket tett a (2) és a (3) bekezdésben 
foglalt követelményeknek való megfelelés 
érdekében, beleértve a X. melléklet 2. 
pontjában szereplő kockázati 
kategóriákhoz tartozó jelentős kedvezőtlen 
hatásokra vonatkozó megállapításokat, 
valamint azt, hogy ezeket hogyan kezelték, 
továbbá tartalmaznia kell a 4. ponttal 
összhangban elvégzett harmadik fél általi 
ellenőrzésekről készült összefoglaló 
jelentést a bejelentett szervezet nevével 
együtt, kellő figyelemmel az üzleti 
titoktartásra és a versennyel kapcsolatos 
egyéb szempontokra.

említett jelentésnek tartalmaznia kell azt, 
hogy az adott gazdasági szereplő milyen 
lépéseket tett a (2) és a (3) bekezdésben 
foglalt követelményeknek való megfelelés 
érdekében, beleértve a X. melléklet 2. 
pontjában szereplő kockázati 
kategóriákhoz tartozó jelentős kedvezőtlen 
hatásokra vonatkozó megállapításokat, 
valamint azt, hogy ezeket hogyan kezelték, 
továbbá tartalmaznia kell a 4. ponttal 
összhangban elvégzett harmadik fél általi 
ellenőrzésekről készült összefoglaló 
jelentést a bejelentett szervezet nevével 
együtt, kellő figyelemmel az üzleti 
titoktartásra és a versennyel kapcsolatos 
egyéb szempontokra.

Or. en

Módosítás 316
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság iránymutatást dolgoz ki 
az e cikk (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott, kellő gondosságra 
vonatkozó követelmények alkalmazására 
vonatkozóan, tekintettel a X. melléklet 2. 
pontjában foglalt társadalmi és környezeti 
kockázatokra és különösen a X. melléklet 
3. pontjában említett nemzetközi 
okmányokkal összhangban.

(7) A Bizottság iránymutatást dolgoz ki 
az e cikk (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott, kellő gondosságra 
vonatkozó követelmények alkalmazására 
vonatkozóan, tekintettel a X. melléklet 2. 
pontjában foglalt társadalmi és környezeti 
kockázatokra és különösen a X. melléklet 
3. és 4. pontjában említett nemzetközi 
okmányokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 317
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 7 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) a) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok biztosítsák a rendelet 69. cikk 
szerinti betartását, a tagállamok felelősek 
a megfelelő ellenőrzések elvégzéséért;
b) Az (a) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés 
alapján kell elvégezni, illetve minden 
olyan esetben, amikor az illetékes hatóság 
releváns információ birtokába jut – 
beleértve a harmadik felek által felvetett, 
indokolással alátámasztott aggályokat is – 
valamely gazdasági szereplő e rendeletnek 
való megfelelésére vonatkozóan.
c) Az (a) bekezdésben említett ellenőrzések 
keretében többek között helyszíni 
ellenőrzéseket is kell végezni, a gazdasági 
szereplő létesítményeiben is.
d) A gazdasági szereplők minden 
szükséges segítséget megadnak az (a) 
bekezdésben említett ellenőrzések 
elvégzésének elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejutás, valamint a 
dokumentációba és a nyilvántartásokba 
való betekintés tekintetében.
e) A feladatok egyértelműségének és az 
intézkedések közötti következetesség 
tagállamok illetékes hatóságai körében 
való biztosítása érdekében a Bizottság 
kézikönyv formájában nem kötelező erejű 
iránymutatásokat készít, amelyek 
részletezik a tagállamok (a) bekezdésben 
említett ellenőrzéseket végrehajtó illetékes 
hatóságai által követendő lépéseket. Ezek 
az iránymutatások adott esetben az ezen 
rendelet végrehajtását elősegítő 
dokumentumok mintáit tartalmazzák;
f) A tagállamok nyilvántartást vezetnek az 
(a) bekezdésben említett ellenőrzésekről, 
feltüntetve különösen ezen ellenőrzések 
jellegét és eredményeit, valamint a 
korrekciós intézkedésre vonatkozó, a 14. 
cikk (69) bekezdése szerinti értesítésekről.

Or. en
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Módosítás 318
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Annak érdekében, hogy a 
tagállamok biztosítsák a rendelet 69. cikk 
szerinti betartását, a tagállamok felelősek 
a megfelelő ellenőrzések elvégzéséért, 
beleértve a helyszíni ellenőrzéseket is, 
többek között a gazdasági szereplő 
létesítményeiben.
A gazdasági szereplők minden szükséges 
segítséget megadnak az (a) bekezdésben 
említett ellenőrzések elvégzésének 
elősegítéséhez, különösen a 
létesítményekbe való bejutás, valamint a 
dokumentációba és a nyilvántartásokba 
való betekintés tekintetében.
A tagállamok nyilvántartást vezetnek az 
(a) bekezdésben említett ellenőrzésekről, 
feltüntetve különösen ezen ellenőrzések 
jellegét és eredményeit, valamint a 
korrekciós intézkedésre vonatkozó, a 14. 
cikk (69) bekezdése szerinti értesítésekről.

Or. en

Módosítás 319
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A tagállamok polgári jogi 
felelősségi rendszereinek megfelelően a 
gazdasági szereplők felelősek az általuk 
vagy az általuk ellenőrzött vagy 
ellenőrzést végrehajtó szervezetek által 
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okozott káros hatásokért, illetve az 
azokhoz való hozzájárulásért.
A tagállamok biztosítják, hogy az emberi 
jogokra és a környezetre gyakorolt káros 
hatásokból eredő károkra vonatkozó 
polgári jogi kártérítési igények 
benyújtására vonatkozó elévülési idő 
észszerű legyen, és hogy a gazdasági 
szereplők viseljék annak bizonyítási 
terhét, hogy nem okoztak kárt vagy ahhoz 
nem járultak hozzá.

Or. en

Indokolás

Károkozás esetén az áldozatok gyakran leküzdhetetlen akadályokba ütköznek, amelyek 
megakadályozzák a jogorvoslathoz való hozzáférésüket. Ezért biztosítani kell az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést.

Módosítás 320
Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 8 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 321
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Johan Van Overtveldt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az elemek újrapozicionálását vagy 
újragyártását végző üzemeltető köteles 
regisztrálni azokat az újrapozicionált vagy 
újragyártott elemeket, amelyeket egy 
tagállam területén először hoz 
forgalomba. E célból kérelmet kell 
benyújtania azokban a tagállamokban, 
ahol először hoz forgalomba 
újrapozicionált vagy újragyártott 
elemeket.

Or. en

Indokolás

A kiterjesztett gyártói felelősséget újrapozicionálás vagy újragyártás esetén is alkalmazni kell.

Módosítás 322
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elemgyártóknak kiterjesztett 
gyártói felelősséget kell vállalniuk az 
általuk az adott tagállam területén első 
alkalommal forgalomba hozott elemek 
tekintetében, az ebben a fejezetben 
meghatározott hulladékgazdálkodási 
kötelezettségek teljesítésének biztosítása 
érdekében. Ez a felelősség az alábbiakra 
vonatkozó kötelezettséget foglalja 
magában:

(1) Az elemgyártóknak kiterjesztett 
gyártói felelősséget kell vállalniuk az 
általuk az adott tagállam területén első 
alkalommal forgalomba hozott elemek 
tekintetében, a hulladékokról szóló 
2008/98/EK irányelv, különösen annak 8. 
és 8a. cikke betartásának biztosítása 
érdekében.

Or. en
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Indokolás

Hivatkozunk a hulladékokról szóló irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó 
hatályos szabályaira. A tagállamok vonatkozásában bizonyos fokú rugalmasságra van 
szükség annak érdekében, hogy biztosított legyen a kiterjesztett gyártói felelősségre 
vonatkozó, jól működő meglévő rendszerek folytonossága.

Módosítás 323
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elemgyártóknak kiterjesztett 
gyártói felelősséget kell vállalniuk az 
általuk az adott tagállam területén első 
alkalommal forgalomba hozott elemek 
tekintetében, az ebben a fejezetben 
meghatározott hulladékgazdálkodási 
kötelezettségek teljesítésének biztosítása 
érdekében. Ez a felelősség az alábbiakra 
vonatkozó kötelezettséget foglalja 
magában:

(1) Az elemgyártóknak kiterjesztett 
gyártói felelősséget kell vállalniuk az 
általuk az adott tagállam területén első 
alkalommal forgalomba hozott elemek 
tekintetében, az ebben a fejezetben 
meghatározott hulladékgazdálkodási 
kötelezettségek teljesítésének biztosítása 
érdekében. Ez a felelősség megszűnik, 
amikor egy másik gazdasági szereplő új 
gyártóként átveszi a felelősséget. Ez a 
felelősség az alábbiakra vonatkozó 
kötelezettséget foglalja magában:

Or. en

Indokolás

A javaslat megköveteli, hogy az eredetiberendezés-gyártók fedezzék a forgalomba hozott 
elemek jövőbeni újrafeldolgozási költségeit. Figyelembe kell venni, hogy ez a követelmény 
jelentős pénzügyi hatást fog gyakorolni a gyártókra. Az elektromos meghajtású gépjárművek 
gyártóit nem lehet felelősségre vonni a harmadik felek által forgalomba hozott, másodszori 
felhasználású elemekért.

Módosítás 324
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) megszervezi a hulladékelemek 
elkülönített gyűjtését a 48. és a 49. cikkel 
összhangban, valamint ezt követően a 
hulladékelemek szállítását, 
újrapozicionálásra és újragyártásra való 
előkészítését, kezelését és 
újrafeldolgozását, ideértve a szükséges 
biztonsági intézkedéseket az 56. cikkel 
összhangban;

törölve

Or. en

Indokolás

Hivatkozunk a hulladékokról szóló irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó 
hatályos szabályaira. A tagállamok vonatkozásában bizonyos fokú rugalmasságra van 
szükség annak érdekében, hogy biztosított legyen a kiterjesztett gyártói felelősségre 
vonatkozó, jól működő meglévő rendszerek folytonossága.

Módosítás 325
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) jelentést tesz a tagállam területén 
először forgalomba hozott elemekre 
vonatkozó kötelezettségekről a 61. cikkel 
összhangban;

törölve

Or. en

Indokolás

Hivatkozunk a hulladékokról szóló irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó 
hatályos szabályaira. A tagállamok vonatkozásában bizonyos fokú rugalmasságra van 
szükség annak érdekében, hogy biztosított legyen a kiterjesztett gyártói felelősségre 
vonatkozó, jól működő meglévő rendszerek folytonossága.

Módosítás 326
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
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47 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elősegíti az elemek elkülönített 
gyűjtését, ideértve azt is, hogy fedezi a 48. 
cikk (1) bekezdése szerint a 
végfelhasználók által nem megfelelően 
eldobott elemek azonosítása érdekében 
végzett felmérések költségeit;

törölve

Or. en

Indokolás

Hivatkozunk a hulladékokról szóló irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó 
hatályos szabályaira. A tagállamok vonatkozásában bizonyos fokú rugalmasságra van 
szükség annak érdekében, hogy biztosított legyen a kiterjesztett gyártói felelősségre 
vonatkozó, jól működő meglévő rendszerek folytonossága.

Módosítás 327
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az elem életciklusának végére 
vonatkozó információkat nyújt a 60. 
cikkel összhangban;

törölve

Or. en

Indokolás

Hivatkozunk a hulladékokról szóló irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó 
hatályos szabályaira. A tagállamok vonatkozásában bizonyos fokú rugalmasságra van 
szükség annak érdekében, hogy biztosított legyen a kiterjesztett gyártói felelősségre 
vonatkozó, jól működő meglévő rendszerek folytonossága.

Módosítás 328
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) finanszírozza az a)–d) pontban 
leírt tevékenységeket.

törölve

Or. en

Indokolás

Hivatkozunk a hulladékokról szóló irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó 
hatályos szabályaira. A tagállamok vonatkozásában bizonyos fokú rugalmasságra van 
szükség annak érdekében, hogy biztosított legyen a kiterjesztett gyártói felelősségre 
vonatkozó, jól működő meglévő rendszerek folytonossága.

Módosítás 329
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártói felelősségi rendszerek 
engedélyezés iránti kérelmet nyújtanak be 
az illetékes hatósághoz. Az engedély csak 
akkor adható meg, ha igazolható, hogy a 
gyártói felelősségi rendszer által bevezetett 
intézkedések elegendők az ebben a cikkben 
foglalt kötelezettségek teljesítéséhez a 
tagállam területén az általa képviselt 
gyártók által első alkalommal forgalomba 
hozott elemek mennyisége 
vonatkozásában. Az illetékes hatóság 
rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy 
továbbra is teljesülnek-e az engedélyezés 
(1), (3), (4) és (5) bekezdésben 
meghatározott feltételei. Az illetékes 
hatóságok rögzítik az engedélyezési eljárás 
részleteit és a megfelelőség ellenőrzésének 
módszereit, beleértve a gyártók által e 
célból nyújtandó tájékoztatást.

(6) A gyártó vagy a gyártói felelősségi 
rendszer engedélyezés iránti kérelmet 
nyújt be az illetékes hatósághoz. Az 
engedély csak akkor adható meg, ha 
igazolható, hogy a gyártói felelősségi 
rendszer által bevezetett intézkedések 
elegendők az ebben a cikkben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséhez a tagállam 
területén az általa képviselt gyártók által 
első alkalommal forgalomba hozott elemek 
mennyisége vonatkozásában. Az illetékes 
hatóság rendszeres időközönként ellenőrzi, 
hogy továbbra is teljesülnek-e az 
engedélyezés (1), (3), (4) és (5) 
bekezdésben meghatározott feltételei. Az 
illetékes hatóságok rögzítik az 
engedélyezési eljárás részleteit és a 
megfelelőség ellenőrzésének módszereit, 
beleértve a gyártó vagy a gyártói 
felelősségi rendszer által e célból 
nyújtandó tájékoztatást.

Or. en
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Indokolás

Ezeket a szabályokat akkor is alkalmazni kell, ha a kiterjesztett gyártói felelősség egyéni 
szinten teljesül.

Módosítás 330
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (3) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak való megfelelés igazolása 
érdekében a gyártóknak, illetve a (2) 
bekezdés szerint kijelölt, a nevükben eljáró 
gyártói felelősségi rendszereknek 
biztosítékot kell nyújtaniuk, ami 
megvalósulhat újrafeldolgozási biztosítás 
vagy zárolt bankszámla, illetve a gyártó 
gyártói felelősségi rendszerben való 
részvétele formájában.

(7) A (3) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak való megfelelés igazolása 
érdekében a gyártóknak, illetve a (2) 
bekezdés szerint kijelölt, a nevükben eljáró 
gyártói felelősségi rendszereknek 
biztosítékot kell nyújtaniuk, ami 
megvalósulhat újrafeldolgozási biztosítás 
vagy zárolt bankszámla, illetve a gyártó 
gyártói felelősségi rendszerben való 
részvétele formájában. 2023. december 31-
ig a Bizottság végrehajtási jogi aktust 
fogad el a biztosíték hatályára és 
kiszámítására vonatkozó részletes 
szabályok megállapítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A szóban forgó biztosíték fogalmát meg kell határozni.

Módosítás 331
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (3) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak való megfelelés igazolása 
érdekében a gyártóknak, illetve a (2) 
bekezdés szerint kijelölt, a nevükben eljáró 

(7) A (3) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak való megfelelés igazolása 
érdekében a gyártóknak, illetve a (2) 
bekezdés szerint kijelölt, a nevükben eljáró 
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gyártói felelősségi rendszereknek 
biztosítékot kell nyújtaniuk, ami 
megvalósulhat újrafeldolgozási biztosítás 
vagy zárolt bankszámla, illetve a gyártó 
gyártói felelősségi rendszerben való 
részvétele formájában.

gyártói felelősségi rendszereknek 
biztosítékot kell nyújtaniuk, ami 
megvalósulhat újrafeldolgozási biztosítás 
vagy zárolt bankszámla vagy egy külön ezt 
a célt szolgáló gyártói felelősségi rendszer, 
illetve a gyártó gyártói felelősségi 
rendszerben való részvétele formájában.

Or. en

Módosítás 332
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 9 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az egyes újrafeldolgozott anyagok 
teljes mennyisége és lebontott 
felhasználási helye;

Or. en

Indokolás

Az elemágazat körforgásos gazdaságának optimalizálása érdekében kulcsfontosságú az 
újrafeldolgozást végzők részéről az átláthatóság biztosítása az újrafeldolgozott anyagok 
végső rendeltetési helyével kapcsolatban, a felesleges értékcsökkentő újrahasznosítás 
elkerülése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges mennyiségű 
újrafeldolgozott anyag (az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelés érdekében) elérhető 
legyen az elemgyártás vagy újrapozicionálás piacán.

Módosítás 333
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az elemek újrapozicionálását vagy 
újragyártását végző üzemeltetőnek 
kiterjesztett gyártói felelősséget kell 
vállalnia az általa az adott tagállam 
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területén első alkalommal forgalomba 
hozott újrapozicionált vagy újragyártott 
elemek tekintetében, az ebben a fejezetben 
meghatározott hulladékgazdálkodási 
kötelezettségek teljesítésének biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A kiterjesztett gyártói felelősség újrapozicionálás vagy újragyártás esetén is érvényes.

Módosítás 334
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 2008/98/EK irányelv 8. és 8a. 
cikke nem alkalmazandó elemekre.

törölve

Or. en

Indokolás

Hivatkozunk a hulladékokról szóló irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó 
hatályos szabályaira. A tagállamok vonatkozásában bizonyos fokú rugalmasságra van 
szükség annak érdekében, hogy biztosított legyen a kiterjesztett gyártói felelősségre 
vonatkozó, jól működő meglévő rendszerek folytonossága.

Módosítás 335
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lefedi a tagállam teljes területét, 
figyelembe véve a népesség méretét, a 
hulladékká vált hordozható elemek várható 
mennyiségét, a hálózat hozzáférhetőségét 
és közelségét a végfelhasználók számára, 

b) lefedi a tagállam teljes területét, 
elegendő számban és megfelelő földrajzi 
megoszlással, figyelembe véve a népesség 
méretét, a hulladékká vált hordozható 
elemek várható mennyiségét, a hálózat 
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és nem korlátozódik olyan területekre, ahol 
nyereséges a hulladékká vált hordozható 
elemek begyűjtése és azt követő kezelése.

hozzáférhetőségét és közelségét a 
végfelhasználók számára, és nem 
korlátozódik olyan területekre, ahol 
nyereséges a hulladékká vált hordozható 
elemek begyűjtése és azt követő kezelése.

Or. en

Módosítás 336
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) 2023. június 30-ig a Bizottság 
végrehajtási jogi aktus útján új 
módszertant dolgoz ki a begyűjtési 
arányok pontos kiszámítására, amely 
figyelembe veheti a piac alakulását az 
eladások és az egyes elemtípusok átlagos 
élettartama tekintetében;

Or. en

Módosítás 337
Jakop G. Dalunde

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 
tagállamban először forgalomba hozott 
hordozható elemek – a könnyű 
szállítóeszközökből származó elemek 

(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 
tagállamban először forgalomba hozott 
hordozható elemek – beleértve a könnyű 
szállítóeszközökből származó elemeket – 
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kivételével – százalékaként kiszámított 
begyűjtési célkitűzéseket:

százalékaként kiszámított begyűjtési 
célkitűzéseket:

Or. en

Módosítás 338
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 45 % 2023. december 31-ig; a) 65% 2023. december 31-ig; 75% a 
könnyű szállítóeszközök esetében

Or. en

Módosítás 339
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Luděk 
Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a könnyű szállítóeszközök elemei 
esetében: 50%1a 2023. december 31-ig.
_________________
1a „Begyűjthetőségi’” módszertan

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont 6/2021 ajánlása a könnyű szállítóeszközökből származó elemek külön 
gyűjtési célkitűzéséről.

Módosítás 340
Jakop G. Dalunde
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Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 65 % 2025. december 31-ig; b) 75% 2025. december 31-ig; 90% a 
könnyű szállítóeszközök esetében

Or. en

Módosítás 341
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Luděk 
Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a könnyű szállítóeszközök elemei 
esetében: 70%1a 2025. december 31-ig.
_________________
1a „Begyűjthetőségi’” módszertan

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont 6/2021 ajánlása a könnyű szállítóeszközökből származó elemek külön 
gyűjtési célkitűzéséről.

Módosítás 342
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 70 % 2030. december 31-ig; c) 90% 2030. december 31-ig; 95% a 
könnyű szállítóeszközök esetében;

Or. en
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Módosítás 343
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Luděk 
Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a könnyű szállítóeszközök elemei 
esetében: 75%1a 2030. december 31-ig;
_________________
1a „Begyűjthetőségi’” módszertan

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont 6/2021 ajánlása a könnyű szállítóeszközökből származó elemek külön 
gyűjtési célkitűzéséről.

Módosítás 344
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok ötévente legalább 2. 
NUTS-szintű, összetételre vonatkozó 
felmérést végeznek a begyűjtött vegyes 
települési hulladékkal, valamint elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékaival 
kapcsolatban, a bennük lévő, hulladékká 
vált hordozható elemek arányának 
meghatározása céljából. Az első felmérést 
2023. december 31-ig kell elvégezni. A 
benyújtott információk alapján, az 
engedély (6) és (10) bekezdés szerinti 
megadása vagy felülvizsgálata során az 
illetékes hatóságok felszólíthatják a 
hordozható elemek gyártóit vagy a gyártói 
felelősségi rendszereket arra, hogy 
tegyenek az összekapcsolt gyűjtőhelyek 
hálózatának kiterjesztésére irányuló 
korrekciós intézkedéseket, és folytassanak 

(12) A tagállamok ötévente összetételre 
vonatkozó felmérést végeznek a begyűjtött 
vegyes települési hulladékkal, valamint 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékaival kapcsolatban, a bennük lévő, 
hulladékká vált hordozható elemek 
arányának meghatározása céljából. Az első 
felmérést 2023. december 31-ig kell 
elvégezni. A benyújtott információk 
alapján, az engedély (6) és (10) bekezdés 
szerinti megadása vagy felülvizsgálata 
során az illetékes hatóságok felszólíthatják 
a hordozható elemek gyártóit vagy a 
gyártói felelősségi rendszereket arra, hogy 
tegyenek az összekapcsolt gyűjtőhelyek 
hálózatának kiterjesztésére irányuló 
korrekciós intézkedéseket, és folytassanak 
tájékoztató kampányokat a 60. cikk (1) 
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tájékoztató kampányokat a 60. cikk (1) 
bekezdésével összhangban, a begyűjtött 
vegyes települési hulladékban, valamint 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékaiban jelen lévő, hulladékká vált 
hordozható elemek mennyiségével 
arányosan.

bekezdésével összhangban, a begyűjtött 
vegyes települési hulladékban, valamint 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékaiban jelen lévő, hulladékká vált 
hordozható elemek mennyiségével 
arányosan.

Or. en

Indokolás

Rugalmasságra van szükség a bevált gyakorlatok folytatásának biztosításához.

Módosítás 345
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A tagállamok és 
magánvállalkozások megfelelő pénzügyi 
ösztönzőket vezethetnek be, például betét-
visszatérítési rendszert, hogy előmozdítsák 
a hulladékká vált hordozható elemek, 
köztük úgy az elsődleges és újratölthető 
Li-ion elemek, mint különösen a könnyű 
szállítóeszközökből származó elemek 
visszaváltását és begyűjtését.

Or. en

Módosítás 346
Jakop G. Dalunde

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 

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

telephelyén, a gyártó vagy egyéb esetben a 
kapcsolódó 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 347
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok megfelelő pénzügyi 
ösztönzőket vezetnek be az ipari, 
gépjármű- és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemek 
visszaváltására;

Or. en

Módosítás 348
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, José Ramón 
Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalmazók az általuk visszavett 
hulladékelemeket átadják az adott elemek 
begyűjtéséért a 48., illetve a 49. cikk 
értelmében felelősséggel bíró gyártóknak, 
illetve gyártói felelősségi rendszereknek, 
vagy pedig egy hulladékgazdálkodási 
üzemeltetőnek az 56. cikk szerinti kezelés 
és újrafeldolgozás céljából.

(3) A forgalmazók az általuk visszavett 
hulladékelemeket átadják az adott elemek 
begyűjtéséért a 48., illetve a 49. cikk 
értelmében felelősséggel bíró gyártóknak, 
illetve nemzeti szintű döntés esetén a 
gyártói felelősségi rendszereknek, vagy 
pedig egy hulladékgazdálkodási 
üzemeltetőnek az 56. cikk szerinti kezelés 
és újrafeldolgozás céljából.
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Or. en

Indokolás

Elsődlegesen a gyártóknak és a gyártói felelősségi rendszereknek a joga kell, hogy legyen a 
hulladékelemek áramlási irányának meghatározása a megfelelő begyűjtés és újrafeldolgozás 
biztosítása érdekében.

Módosítás 349
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, José Ramón 
Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2000/53/EK és a 2012/19/EU irányelv 
hatálya alá tartozó hulladékkezelő 
létesítmények üzemeltetői átadják a 
hulladékká vált gépjárművek, valamint 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai kezeléséből származó 
hulladékelemeket az adott elemek 
gyártóinak, illetve a nevükben eljáró, a 47. 
cikk (2) bekezdése szerint kijelölt gyártói 
felelősségi rendszereknek, vagy pedig 
hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek az e 
rendelet 56. cikkében foglalt 
követelményekkel összhangban történő 
kezelés és újrafeldolgozás céljából. A 
hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői 
nyilvántartást vezetnek ezekről az 
ügyletekről.

A 2000/53/EK és a 2012/19/EU irányelv 
hatálya alá tartozó hulladékkezelő 
létesítmények üzemeltetői átadják a 
hulladékká vált gépjárművek, valamint 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai kezeléséből származó 
hulladékelemeket az adott elemek 
gyártóinak, illetve a nevükben eljáró, a 47. 
cikk (2) bekezdése szerint kijelölt gyártói 
felelősségi rendszereknek, vagy nemzeti 
szintű döntés esetén pedig a 
hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek az e 
rendelet 56. cikkében foglalt 
követelményekkel összhangban történő 
kezelés és újrafeldolgozás céljából. A 
hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői 
nyilvántartást vezetnek ezekről az 
ügyletekről.

Or. en

Indokolás

Elsődlegesen a gyártóknak és a gyártói felelősségi rendszereknek a joga kell, hogy legyen a 
hulladékelemek áramlási irányának meghatározása a megfelelő begyűjtés és újrafeldolgozás 
biztosítása érdekében.

Módosítás 350
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, José Ramón 
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Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az állami hulladékgazdálkodási 
hatóságok átadják a begyűjtött 
hulladékelemeket a gyártóknak, illetve a 
nevükben eljáró, a 47. cikk (2) bekezdése 
szerint kijelölt gyártói felelősségi 
rendszereknek, vagy hulladékgazdálkodási 
üzemeltetőknek adják át az adott elemek e 
rendelet 56. cikkében foglalt 
követelményekkel összhangban történő 
kezelése és újrafeldolgozása céljából, vagy 
pedig maguk végzik el azok kezelését és 
újrafeldolgozását az 56. cikkben foglalt 
követelményekkel összhangban.

(2) Az állami hulladékgazdálkodási 
hatóságok átadják a begyűjtött 
hulladékelemeket a gyártóknak, illetve a 
nevükben eljáró, a 47. cikk (2) bekezdése 
szerint kijelölt gyártói felelősségi 
rendszereknek, vagy nemzeti szintű döntés 
esetén a hulladékgazdálkodási 
üzemeltetőknek adják át az adott elemek e 
rendelet 56. cikkében foglalt 
követelményekkel összhangban történő 
kezelése és újrafeldolgozása céljából, vagy 
pedig maguk végzik el azok kezelését és 
újrafeldolgozását az 56. cikkben foglalt 
követelményekkel összhangban.

Or. en

Indokolás

Elsődlegesen a gyártóknak és a gyártói felelősségi rendszereknek a joga kell, hogy legyen a 
hulladékelemek áramlási irányának meghatározása a megfelelő begyűjtés és újrafeldolgozás 
biztosítása érdekében.

Módosítás 351
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, José Ramón 
Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hulladékká vált hordozható elemek 
önkéntes gyűjtőhelyei átadják a hulladékká 
vált hordozható elemeket a hordozható 
elemek gyártóinak vagy a nevükben eljáró 
harmadik feleknek, ideértve a gyártói 
felelősségi rendszereket is, vagy pedig 
hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek az 
56. cikkben foglalt követelményekkel 

A hulladékká vált hordozható elemek 
önkéntes gyűjtőhelyei átadják a hulladékká 
vált hordozható elemeket a hordozható 
elemek gyártóinak vagy a nevükben eljáró 
harmadik feleknek, ideértve a gyártói 
felelősségi rendszereket is, vagy nemzeti 
szintű döntés esetén pedig a 
hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek az 
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összhangban történő kezelés és 
újrafeldolgozás céljából.

56. cikkben foglalt követelményekkel 
összhangban történő kezelés és 
újrafeldolgozás céljából.

Or. en

Indokolás

Elsődlegesen a gyártóknak és a gyártói felelősségi rendszereknek a joga kell, hogy legyen a 
hulladékelemek áramlási irányának meghatározása a megfelelő begyűjtés és újrafeldolgozás 
biztosítása érdekében.

Módosítás 352
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak a következő 
minimális begyűjtési célkitűzéseket kell 
teljesíteniük a hulladékká vált hordozható 
elemek tekintetében, a könnyű 
szállítóeszközökből származó elemek 
kivételével:

(1) A tagállamoknak a következő 
minimális begyűjtési célkitűzéseket kell 
teljesíteniük a hulladékká vált hordozható 
elemek tekintetében, beleértve a könnyű 
szállítóeszközökből származó elemeket:

Or. en

Módosítás 353
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 45 % 2023. december 31-ig; a) 65% 2023. december 31-ig; 75% a 
könnyű szállítóeszközök esetében;

Or. en

Módosítás 354
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Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Luděk 
Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a könnyű szállítóeszközök elemei 
esetében: 50%1a 2023. december 31-ig.
_________________
1a „Begyűjthetőségi’” módszertan

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont 6/2021 ajánlása a könnyű szállítóeszközökből származó elemek külön 
gyűjtési célkitűzéséről.

Módosítás 355
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 65 % 2025. december 31-ig; b) 75% 2025. december 31-ig; 90% a 
könnyű szállítóeszközök esetében;

Or. en

Módosítás 356
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Luděk 
Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a könnyű szállítóeszközök elemei 
esetében: 70%1a 2025. december 31-ig.
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_________________
1a „Begyűjthetőségi’” módszertan

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont 6/2021 ajánlása a könnyű szállítóeszközökből származó elemek külön 
gyűjtési célkitűzéséről.

Módosítás 357
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 70 % 2030. december 31-ig; c) 90% 2030. december 31-ig; 95% a 
könnyű szállítóeszközök esetében;

Or. en

Módosítás 358
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Caroline Nagtegaal, José Ramón Bauzá Díaz, Luděk 
Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a könnyű szállítóeszközök elemei 
esetében: 75%1a 2030. december 31-ig.
_________________
1a „Begyűjthetőségi’” módszertan

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont 6/2021 ajánlása a könnyű szállítóeszközökből származó elemek külön 
gyűjtési célkitűzéséről.
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Módosítás 359
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a XI. mellékletben 
leírt módszertannal összhangban 
kiszámítják az (1) bekezdésben 
meghatározott begyűjtési arányokat.

(2) A tagállamok a XI. mellékletben 
leírt módszertannal összhangban 
kiszámítják az (1) bekezdésben 
meghatározott begyűjtési arányokat, és 
ösztönző rendszereket hozhatnak létre 
bónuszokkal azon gazdasági szereplők 
számára, akik az (1) bekezdésben foglalt 
megfelelési határidők alapján a 
elkövetkező időszakban a vonatkozó 
minimális begyűjtési küszöbértéknél 
jobban teljesítenek.

Or. en

Indokolás

E rendelet egyik legfontosabb célja, hogy az EU belső elempiaca versenyképessé váljon, és a 
lehető legkevésbé függjön a harmadik országokból és régiókból származó anyagok 
behozatalától. Ezért a meghatározott határidők utáni, egyes időszakokra vonatkozó, kötelező 
progresszív minimumkövetelményeken túl a versenyképesség globális piacon való 
előmozdítása érdekében rendkívül célravezető lenne azok jutalmazása, akik elsőként lépnek, 
azáltal, hogy bónuszokat biztosítanak azoknak az üzemeltetőknek, akik lényegesen 
túlteljesítenek, és jövőorientált elképzeléseik vannak a hasznosítási és újrafeldolgozási 
ágazatokban.

Módosítás 360
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2030. december 31-ig a Bizottság 
felülvizsgálja az (1) bekezdés c) pontjában 
szereplő begyűjtési arányt, és az említett 
felülvizsgálat során mérlegeli a könnyű 
szállítóeszközöket működtető elemekre 

(3) 2030. december 31-ig a Bizottság 
felülvizsgálja az (1) bekezdés c) pontjában 
szereplő begyűjtési arányt, és az említett 
felülvizsgálat során mérlegeli különösen a 
könnyű szállítóeszközöket működtető 
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vonatkozó begyűjtési célkitűzés 
meghatározását – tekintettel azok piaci 
részesedésének alakulására – külön 
célkitűzésként vagy pedig az (1) bekezdés 
c) pontjában és a 48. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célkitűzés felülvizsgálata 
során. E felülvizsgálat során mérlegelheti 
továbbá az elkülönített begyűjtési arány 
kiszámítására szolgáló számítási módszer 
bevezetését a begyűjthető hulladékelemek 
mennyiségének tükrözése érdekében. E 
célból a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
felülvizsgálat eredményéről, adott esetben 
jogalkotási javaslattal együtt.

elemekre vonatkozó begyűjtési célkitűzés 
további emelését – tekintettel azok piaci 
részesedésének alakulására – külön 
célkitűzésként vagy pedig az (1) bekezdés 
c) pontjában és a 48. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célkitűzés felülvizsgálata 
során. E felülvizsgálat során mérlegelheti 
továbbá az elkülönített begyűjtési arány 
kiszámítására szolgáló számítási módszer 
bevezetését a begyűjthető hulladékelemek 
mennyiségének tükrözése érdekében. E 
célból a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
felülvizsgálat eredményéről, adott esetben 
jogalkotási javaslattal együtt.

Or. en

Módosítás 361
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 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 A. részében meghatározott, 
hulladékelemek kezelésére és 
újrafeldolgozására vonatkozó 
követelményeket.

(4) 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 kiterjessze a XII. 
melléklet A. részében meghatározott, 
hulladékelemek kezelésére és 
újrafeldolgozására vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 362
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok bónuszokat is 
tartalmazó ösztönző rendszereket 
hozhatnak létre azon gazdasági szereplők 
számára, akik a XII. melléklet B. és C. 
részében meghatározott minimális 
küszöbértékekhez képest, az abban foglalt 
megfelelési határidők szerint az 
elkövetkező időszakban jobban 
teljesítenek.

Or. en

Indokolás

E rendelet egyik legfontosabb célja, hogy az EU belső elempiaca versenyképessé váljon, és a 
lehető legkevésbé függjön a harmadik országokból és régiókból származó anyagok 
behozatalától. Ezért a meghatározott határidők utáni, egyes időszakokra vonatkozó, kötelező 
progresszív minimumkövetelményeken túl a versenyképesség globális piacon való 
előmozdítása érdekében rendkívül célravezető lenne azok jutalmazása, akik elsőként lépnek, 
azáltal, hogy bónuszokat biztosítanak azoknak az üzemeltetőknek, akik lényegesen 
túlteljesítenek, és jövőorientált elképzeléseik vannak a hasznosítási és újrafeldolgozási 
ágazatokban.

Módosítás 363
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az újrafeldolgozóknak biztosítaniuk kell, 
hogy a melléklet C. részében szereplő 
minimális anyaghasznosítási szintek 
elemminőségűek legyenek.

Or. en

Indokolás

Az értékcsökkentő újrahasznosítás elkerülése érdekében a minimális anyaghasznosítási 
szinteknek elemminőségűeknek kell lenniük.
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Módosítás 364
Dominique Riquet

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

Módosítás 365
Jakop G. Dalunde

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

Az aktuálisan javasolt anyaghasznosítási célok messze nem érik el a jelenleg műszakilag eleve 
megvalósítható szintet. Az elemekről szóló új rendeletet úgy kell megtervezni, hogy elősegítse 
a technológiai innovációt, és biztosítsa az időben történő beruházásokat. Ha Európában 
pusztán csak viszonylag átlagos újrahasznosítási arányokat alkalmazunk, ráadásul ezt 
meglehetősen későn vezetjük be, akkor nem sokat tettünk Európa külső 
nyersanyagfüggőségének csökkentése érdekében, az európai ipar pedig lemarad az elemek 
újrafeldolgozásának globális úttörői mögött. Ezért fontos ösztönözni a magasabb célt kitűző 
vállalatokba történő beruházásokat.

Módosítás 366
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

59. cikk A könnyű szállítóeszközök 
elemei, az ipari elemek és az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 
újrapozicionálására és újragyártására 
vonatkozó követelmények

Or. en

Indokolás

Itt helyénvalónak tűnik a hatály kiterjesztése.

Módosítás 367
Carlo Fidanza

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 

(1) Minden jogi vagy természetes 
személy számára, aki jogszerűen vásárolta 
az elemet, és megfelel az 59. cikk 
(5) bekezdésében foglalt feltételeknek, 
megkülönböztetéstől mentes módon 
hozzáférést kell biztosítani a belső 
tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással 
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rendszeréhez az elemek állapotának és 
hátralévő élettartamának a VII. 
mellékletben foglalt paraméterek szerinti 
meghatározása céljából.

rendelkező újratölthető ipari elemek és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek elemirányítási rendszer 
releváns részéhez az elemek állapotának és 
hátralévő élettartamának a VII. 
mellékletben foglalt paraméterek szerinti 
meghatározása céljából. Az 
újrapozicionálási vagy újragyártási 
művelettel érintett elem további 
használatát számlával vagy az elem 
eladására vagy tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó szerződéssel kell 
dokumentálni.

Or. en

Módosítás 368
Jakop G. Dalunde

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 az 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.

(A 2 kWh minimális küszöb eltörlése 
horizontális módosítás az egész 
szövegben.)

Or. en

Módosítás 369
Carlo Fidanza
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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 
tevékenységeket végző minden jogi vagy 
természetes személy számára, aki 
jogszerűen vásárolta az elemet és megfelel 
az 59. cikk (5) bekezdésében foglalt 
feltételeknek, megkülönböztetéstől mentes 
módon megfelelő hozzáférést kell 
biztosítani az elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemek és a helyhez 
kötött elemes energiatároló rendszerek, 
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. Az 
újrapozicionálási vagy újragyártási 
művelettel érintett elem további 
használatát számlával vagy az elem 
eladására vagy tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó szerződéssel kell 
dokumentálni.

Or. en

Módosítás 370
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden használt újratölthető ipari 
elemet, elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemet és a könnyű 
szállítóeszközök elemeit értékelni kell 
annak megállapítása érdekében, hogy 
alkalmas-e az újrahasználatra, 
újrapozicionálásra vagy újragyártásra. Az 
elemek újrahasználatát és 
újrapozicionálását lehetővé tevő 
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alkalmazások lehetőség szerint előnyt 
élveznek az újrafeldolgozással szemben.

Or. en

Módosítás 371
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendszer tartalmazza a belső 
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.

(2) A rendszer tartalmazza az 
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.

Or. en

Módosítás 372
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2026. január 1-jéig minden 
forgalomba hozott és használatba vett, 2 
kWh-nál nagyobb teljesítményű ipari 
elemnek és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemnek 
elektronikus dokumentációval (a 
továbbiakban: elemútlevél) kell 
rendelkeznie.

(1) 2026. január 1-jéig minden 
forgalomba hozott és használatba vett ipari 
elemnek és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemnek 
elektronikus dokumentációval (a 
továbbiakban: elemútlevél) kell 
rendelkeznie.
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Or. en

Módosítás 373
Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elemútlevélnek online 
elérhetőnek kell lennie a 64. cikkel 
összhangban létrehozott rendszerrel 
interoperábilis elektronikus rendszereken 
keresztül.

(4) Az elemútlevélnek online 
elérhetőnek kell lennie a 64. cikkel 
összhangban létrehozott rendszerrel 
interoperábilis elektronikus rendszereken 
keresztül, és hozzáférhetőnek kell lennie 
az elem felhasználója/fogyasztója 
számára.

Or. en

Módosítás 374
Luděk Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az elemútlevél tájékoztatást nyújt 
az elem meghibásodása esetén annak 
javíthatóságáról. Egyértelműnek kell 
lennie, ha az elemet csak teljes egészében 
vagy pedig cellablokkokként, illetve egyes 
cellákként is lehet cserélni.

Or. en

Módosítás 375
Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 7 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 65. cikk hatálya 
alá tartozó elem javíthatósági 
paramétereiről.

Or. en

Módosítás 376
Carles Puigdemont i Casamajó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság segíti a tagállamokat 
és adott esetben a régiókat e rendelet 
végrehajtásában.
Az európai, nemzeti és regionális 
hatóságok közérthető internetes portált 
biztosítanak, amely tartalmazza az e 
rendeletre vonatkozó teljes tájékoztatást, 
az összes követelményre és azok 
betartásának módjára vonatkozó 
közérthető információkkal. Az ezen 
követelményeknek való megfelelést végső 
soron egy egyedi digitális tanúsítvány 
alkalmazásával kell teljesíteni, hogy 
elkerüljék a gyártók, beszállítók vagy más 
érintett felek szükségtelen adminisztratív 
költségeit.

Or. en

Módosítás 377
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, José Ramón 
Bauzá Díaz

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

(1) A 2014/24/EU irányelv 2. cikkének 
(1) bekezdésében vagy a 2014/25/EU 
irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében 
foglalt fogalommeghatározás szerinti 
ajánlatkérő szervek, valamint a 
2014/25/EU irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározás szerinti 
közszolgáltató ajánlatkérők elemek vagy 
elemeket tartalmazó termékek beszerzése 
során az említett irányelvek hatálya alá 
tartozó helyzetekben figyelembe veszik az 
elemek életciklusuk során gyakorolt 
környezeti hatásait annak biztosítása 
érdekében, hogy az ilyen hatások 
minimális szintre korlátozódjanak.

(1) A 2014/24/EU irányelv 2. cikkének 
(1) bekezdésében vagy a 2014/25/EU 
irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében 
foglalt fogalommeghatározás szerinti 
ajánlatkérő szervek, valamint a 
2014/25/EU irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározás szerinti 
közszolgáltató ajánlatkérők elemek vagy 
elemeket tartalmazó termékek beszerzése 
során az említett irányelvek hatálya alá 
tartozó helyzetekben gondoskodnak arról, 
hogy az elemek gyártói regisztráljanak, 
eleget téve az elemekkel kapcsolatos 
kiterjesztett gyártói felelősségüknek, 
valamint figyelembe veszik az elemek 
életciklusuk során gyakorolt környezeti 
hatásait annak biztosítása érdekében, hogy 
az ilyen hatások minimális szintre 
korlátozódjanak.

Or. en

Módosítás 378
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014/24/EU irányelv 2. cikkének 
(1) bekezdésében vagy a 2014/25/EU 
irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében 
foglalt fogalommeghatározás szerinti 
ajánlatkérő szervek, valamint a 
2014/25/EU irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározás szerinti 
közszolgáltató ajánlatkérők elemek vagy 
elemeket tartalmazó termékek beszerzése 
során az említett irányelvek hatálya alá 
tartozó helyzetekben figyelembe veszik az 
elemek életciklusuk során gyakorolt 
környezeti hatásait annak biztosítása 

(1) A 2014/24/EU irányelv 2. cikkének 
(1) bekezdésében vagy a 2014/25/EU 
irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében 
foglalt fogalommeghatározás szerinti 
ajánlatkérő szervek, valamint a 
2014/25/EU irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározás szerinti 
közszolgáltató ajánlatkérők elemek vagy 
elemeket tartalmazó termékek beszerzése 
során az említett irányelvek hatálya alá 
tartozó helyzetekben figyelembe veszik az 
elemek életciklusuk során gyakorolt 
környezeti és éghajlati hatásait annak 
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érdekében, hogy az ilyen hatások 
minimális szintre korlátozódjanak.

biztosítása érdekében, hogy az ilyen 
hatások minimális szintre korlátozódjanak.

Or. en

Módosítás 379
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt 
kötelezettség minden olyan szerződésre 
vonatkozik, amelyet ajánlatkérő szervek 
vagy közszolgáltató ajánlatkérők kötnek 
elemek vagy elemeket tartalmazó termékek 
megvásárlására vonatkozóan, és azt jelenti, 
hogy ezek az ajánlatkérő szervek és 
közszolgáltató ajánlatkérők kötelesek a 
dokumentációba belefoglalni a műszaki 
előírásokat és az odaítélési kritériumokat a 
7–10. cikk alapján, annak biztosítása 
érdekében, hogy a termék olyan termékek 
közül kerüljön kiválasztásra, amelyek 
életciklusuk során lényegesen alacsonyabb 
környezeti hatásokkal járnak.

(2) Az (1) bekezdésben előírt 
kötelezettség minden olyan szerződésre 
vonatkozik, amelyet ajánlatkérő szervek 
vagy közszolgáltató ajánlatkérők kötnek 
elemek vagy elemeket tartalmazó termékek 
megvásárlására vonatkozóan, és azt jelenti, 
hogy ezek az ajánlatkérő szervek és 
közszolgáltató ajánlatkérők kötelesek a 
dokumentációba belefoglalni a műszaki 
előírásokat és az odaítélési kritériumokat a 
7–10. cikk alapján, annak biztosítása 
érdekében, hogy a termék csak olyan 
termékek közül kerüljön kiválasztásra, 
amelyek életciklusuk során lényegesen 
alacsonyabb környezeti hatásokkal járnak.

Or. en

Módosítás 380
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2026. december 31-ig a Bizottság a 
73. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, 
hogy e rendelet kiegészítése érdekében 
megállapítsa a zöld közbeszerzésre 
vonatkozó kötelező érvényű minimális 

(3) 2024. december 31-ig a Bizottság a 
73. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, 
hogy e rendelet kiegészítése érdekében 
megállapítsa a zöld közbeszerzésre 
vonatkozó kötelező érvényű minimális 
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kritériumokat vagy célkitűzéseket, a 7–10. 
cikkben foglalt követelmények alapján.

kritériumokat vagy célkitűzéseket, a 7–10. 
cikkben foglalt követelmények alapján.

Or. en

Módosítás 381
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Amennyiben a kockázatértékelési 
bizottság és a társadalmi-gazdasági 
elemzéssel foglalkozó bizottság véleményt 
nyilvánít az (5) és a (6) bekezdéssel 
összhangban, előadókat kell alkalmaznia az 
1907/2006/EK rendelet 87. cikkében 
előírtak szerint. Az érintett előadókat vagy 
társelőadókat, illetve azok munkáltatóját 
az Ügynökség az 1907/2006/EK rendelet 
76. cikke (1) bekezdésének a) pontja 
alapján létrehozott igazgatóság által 
megállapított, korlátozásokra vonatkozó 
pénzügyi szabályzatban foglalt 
díjtáblázatnak megfelelően díjazza. 
Amennyiben az érintett személy 
elmulasztja feladatainak teljesítését, az 
ügyvezető igazgató jogosult a szerződés 
megszüntetésére vagy felfüggesztésére, 
vagy a díjazás visszatartására.

(14) Amennyiben a kockázatértékelési 
bizottság és a társadalmi-gazdasági 
elemzéssel foglalkozó bizottság véleményt 
nyilvánít az (5) és a (6) bekezdéssel 
összhangban, előadókat kell alkalmaznia az 
1907/2006/EK rendelet 87. cikkében 
előírtak szerint. Az érintett előadóknak 
vagy társelőadóknak magánérdektől 
függetlennek kell lenniük, és őket az 
Ügynökség az 1907/2006/EK rendelet 76. 
cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján 
létrehozott igazgatóság által megállapított, 
korlátozásokra vonatkozó pénzügyi 
szabályzatban foglalt díjtáblázatnak 
megfelelően díjazza. Amennyiben az 
érintett személy elmulasztja feladatainak 
teljesítését, az ügyvezető igazgató jogosult 
a szerződés megszüntetésére vagy 
felfüggesztésére, vagy a díjazás 
visszatartására.

Or. en

Módosítás 382
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve
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Or. en

Indokolás

Bár az ipar által vezérelt rendszerek támogató szerepet játszhatnak a gazdasági szereplők 
kellő gondosságon alapuló folyamataiban, az azokhoz fűződő tagság nem jelenti 
automatikusan a megfelelést, és a kellő gondossággal kapcsolatos felelősség a gazdasági 
szereplőt terheli. Az ipari rendszereknek a 72. cikkben javasolt különleges szerepe kapcsán 
fennáll azon feltételezés kockázata, hogy az ipari rendszerek tagjai megfelelnek e rendelet 
követelményeinek, ezért kevesebb ellenőrzésre szorulnak. Ezt a feltételezést kerülni kell, ezért 
az ipari rendszerek nem tölthetnek be különleges szerepet a rendeletben.

Módosítás 383
Kateřina Konečná

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, azoknak megfelelő 
vagy azokat 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 [e 
rendelet hatálybalépése után 12 
hónappal] 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

Módosítás 384
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Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) albekezdés 
szerint benyújtott bizonyítékok és 
információk alapján a Bizottság 
megállapítja, hogy az (1) bekezdésben 
említett, a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében 
alkalmazott rendszer lehetővé teszi, hogy a 
gazdasági szereplők megfeleljenek az e 
rendelet 39. cikkében foglalt 
követelményeknek, végrehajtási jogi aktust 
fogad el, amelyben elismeri, hogy az adott 
rendszer egyenértékű az ebben a 
rendeletben foglalt követelményekkel. E 
végrehajtási jogi aktusok elfogadása előtt 
adott esetben konzultálni kell az OECD 
titkárságával. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 74. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(2) Amennyiben az (1) albekezdés 
szerint benyújtott bizonyítékok és 
információk alapján a Bizottság 
megállapítja, hogy az (1) bekezdésben 
említett, a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében 
alkalmazott rendszer lehetővé teszi, hogy a 
gazdasági szereplők megfeleljenek az e 
rendelet 39. cikkében foglalt 
követelményeknek, végrehajtási jogi aktust 
fogad el, amelyben elismeri, hogy az adott 
rendszer egyenértékű az ebben a 
rendeletben foglalt követelményekkel. E 
végrehajtási jogi aktusok elfogadása előtt 
adott esetben konzultálni kell az OECD 
titkárságával. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a kérelem benyújtásától 
számított 12 hónapon belül, a 74. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 385
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat 
fogadjon el azon kritériumok és 
módszertan meghatározása céljából, amely 
alapján a Bizottság a (2) bekezdéssel 
összhangban megállapítja, hogy a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott rendszerek 
biztosítják-e, hogy a gazdasági szereplők 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy [e rendelet hatálybalépése után 
12 hónappal] végrehajtási jogi aktusokat 
fogadjon el azon kritériumok és 
módszertan meghatározása céljából, amely 
alapján a Bizottság a (2) bekezdéssel 
összhangban megállapítja, hogy a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott rendszerek 
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teljesítsék az e rendelet 39. cikkében 
foglalt követelményeket. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 74. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.A 
Bizottság emellett adott esetben rendszeres 
időközönként ellenőrzi, hogy a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott elismert 
rendszerek továbbra is megfelelnek-e 
azoknak a kritériumoknak, amelyek a (2) 
bekezdés alapján elfogadott, az 
egyenértékűség elismerését kimondó 
határozathoz vezettek.

biztosítják-e, hogy a gazdasági szereplők 
teljesítsék az e rendelet 39. cikkében 
foglalt követelményeket. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 74. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. A 
Bizottság emellett adott esetben rendszeres 
időközönként ellenőrzi, hogy a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott elismert 
rendszerek továbbra is megfelelnek-e 
azoknak a kritériumoknak, amelyek a (2) 
bekezdés alapján elfogadott, az 
egyenértékűség elismerését kimondó 
határozathoz vezettek.

Or. en

Módosítás 386
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felülvizsgálja a tagállamok 
által megállapított szankciókat, és szükség 
esetén javaslatot tesz ezek módosítására, 
annak érdekében, hogy biztosítsák a 
harmonizált végrehajtást az egész 
Unióban;

Or. en

Módosítás 387
Peter Lundgren, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következő életciklusszakaszok és 
folyamatok vannak a rendszerhatáron 

4. Rendszerhatár
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belül:

A következő életciklusszakaszok és 
folyamatok vannak a rendszerhatáron 
belül:

A rendelettervezet módosítása
Életciklusszakasz
Nyersanyagbeszerzés és előzetes 
feldolgozás
A benne foglalt folyamatok rövid leírása
Magában foglalja a bányászatot és az 
előzetes feldolgozást, egészen az 
elemcellák és az elemek alkotóelemei 
(aktív anyagok, elválasztók, elektrolit, 
borítások, aktív és passzív alkotóelemek), 
valamint az elektromos/elektronikus 
alkatrészek gyártásáig.
Életciklusszakasz
Nyersanyagbeszerzés és előzetes 
feldolgozás
Az eljárások rövid leírása
Magában foglalja a bányászatot vagy a 
megújuló anyagok esetén a más, releváns 
beszerzést és az előzetes feldolgozást, 
egészen az elemcellák és az elemek 
alkotóelemei (aktív anyagok, elválasztók, 
elektrolit, borítások, aktív és passzív 
alkotóelemek), valamint az 
elektromos/elektronikus alkatrészek 
gyártásáig.

Or. en

Indokolás

A bányászatra kizárólagos kitermelési/beszerzési módszerként való hivatkozás kizárja a 
kereskedelmi forgalomban jelenleg nem kapható nyersanyagokat. Egyre több lehetőség van 
például megújuló anyagokat felhasználni az elemekkel összefüggésben, úgymint a fákból 
származó lignint, amely korábban egy energetikai célból elégetett melléktermék volt. A lignint 
ma már magasabb értékű célokra is fel lehet használni az anódok előállítása során, ezáltal 
helyettesítve a grafitot. Más, eddig nem ismert innovációk is megjelenhetnek. Fontos 
biztosítani, hogy a szabályozás lehetővé tegye az innovációt és az anyagsemlegességet.

Módosítás 388
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Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. (A táblázat módosítása):
Nyersanyagbeszerzés és előzetes 
feldolgozás:
Magában foglalja a bányászatot vagy a 
megújuló anyagok esetén a más, releváns 
beszerzést és az előzetes feldolgozást, 
egészen az elemcellák és az elemek 
alkotóelemei (aktív anyagok, elválasztók, 
elektrolit, borítások, aktív és passzív 
alkotóelemek), valamint az 
elektromos/elektronikus alkatrészek 
gyártásáig.

Or. en

Indokolás

A bányászatra kizárólagos kitermelési/beszerzési módszerként való hivatkozás kizárja a 
kereskedelmi forgalomban jelenleg nem kapható nyersanyagokat. Egyre több lehetőség van 
például megújuló anyagokat felhasználni az elemekkel összefüggésben. Más, eddig nem 
ismert innovációk is megjelenhetnek. Fontos biztosítani, hogy a szabályozás lehetővé tegye az 
innovációt és az anyagsemlegességet.

Módosítás 389
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5 pont – 5 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Nyersanyagbeszerzési és előzetes 
feldolgozási szakasz

— Nyersanyagbeszerzési – beleértve a 
szállítást is – és előzetes feldolgozási 
szakasz

Or. en

Módosítás 390
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Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5 pont – 5 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Saját villamosenergia-termelés — Saját villamosenergia-termelés, 
amelyet megújuló energiaforrások esetén 
megfelelően akkreditálni kell kiegészítő 
kapacitásként, bizonyítható földrajzi és 
valós idejű kapcsolattal, az egyszerű 
származási garancián túl;

Or. en

Módosítás 391
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 9 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A karbonlábnyomra vonatkozó 
nyilatkozatok révén gyűjtött információk 
és a forgalomba hozott elemmodellek 
karbonlábnyom-teljesítményosztályainak 
relatív eloszlása alapján, valamint 
figyelembe véve az ezen a téren elért 
tudományos és műszaki eredményeket a 
Bizottság egy célzott hatásvizsgálat 
segítségével meghatározza az újratölthető 
ipari elemek és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemek tekintetében 
az életciklusra vonatkozó maximális 
karbonlábnyom-küszöbértékeket.

A karbonlábnyomra vonatkozó 
nyilatkozatok révén gyűjtött információk 
és a forgalomba hozott elemmodellek 
karbonlábnyom-teljesítményosztályainak 
relatív eloszlása alapján, valamint 
figyelembe véve az ezen a téren elért 
tudományos és műszaki eredményeket a 
Bizottság egy célzott hatásvizsgálat 
segítségével meghatározza valamennyi 
elemtípus tekintetében az életciklusra 
vonatkozó maximális dinamikus és 
progresszív karbonlábnyom-
küszöbértékeket.

Or. en

Módosítás 392
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 9 pont – 2 bekezdés
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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 progresszívan 
figyelembe veszi a forgalomba hozott 
elemek karbonlábnyom-
teljesítményosztályainak relatív eloszlását, 
az uniós piacon forgalomba hozott elemek 
karbonlábnyomának csökkentése terén 
elért eredményeket, beleértve a 
rendelkezésre álló legjobb upstream és 
downstream gyártási folyamatokat, 
valamint ezen intézkedés lehetséges 
hozzájárulását az Unió fenntartható 
mobilitásra, valamint klímasemlegességre 
vonatkozó, 2050-ig elérendő 
célkitűzéseinek eléréséhez.

Or. en

Módosítás 393
Isabel García Muñoz, Adriana Maldonado López

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 és a könnyű szállítóeszközök 
elemei elektrokémiai teljesítményére és 
tartósságára vonatkozó paraméterek

Or. en

Módosítás 394
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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 
valós feltételek mellett lead.

Or. en

Módosítás 395
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 
tartósságára vonatkozó paraméterek

Az újratölthető ipari elemek elektrokémiai 
teljesítményére és tartósságára vonatkozó 
paraméterek

Or. de

Módosítás 396
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, José Ramón 
Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. az elem tömege;

Or. en

Indokolás

A tömeg értékes információ a hulladékelemek válogatási és újrafeldolgozási folyamataiban.

Módosítás 397
Elsi Katainen, Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, José Ramón 
Bauzá Díaz

Rendeletre irányuló javaslat
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VI melléklet – A rész – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. vegyi összetétel; 6. cellaszintű vegyi összetétel;

Or. en

Indokolás

A cellaszintű vegyi összetétel értékes információ a hulladékelemek válogatási és 
újrafeldolgozási folyamataiban.

Módosítás 398
Johan Van Overtveldt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. az elem tömege;

Or. en

Módosítás 399
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. valós kapacitás;

Or. en

Módosítás 400
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 1 pont – a a pont (új)
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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 401
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) vas;

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 jelentős műszaki fejlesztéseknek 
köszönhetően az LFP használata újra fellendült, 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 402
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) bauxit;
(A lítium-ion elemekben a katódoknak 
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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.)

Or. en

Módosítás 403
Luděk Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) vas

Or. en

Módosítás 404
Luděk Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) bauxit

Or. en

Módosítás 405
Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 1 pont – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ec) réz

Or. en

Módosítás 406
Jakop G. Dalunde

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

Módosítás 407
Jakop G. Dalunde

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 408
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A gyártók, illetve a 47. cikk (2) 
bekezdése szerint kijelölt, a nevükben 
eljáró gyártói felelősségi rendszerek, 
valamint a tagállamok kiszámítják a 
százalékban kifejezett begyűjtési arányt 

1. A gyártók, illetve a 47. cikk (2) 
bekezdése szerint kijelölt, a nevükben 
eljáró gyártói felelősségi rendszerek, 
valamint a tagállamok kiszámítják a 
százalékban kifejezett begyűjtési arányt 
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úgy, hogy az adott tagállamban adott 
naptári évben a 48., illetve az 55. cikkel 
összhangban begyűjtött, hulladékká vált 
hordozható elemek tömegét – ami nem 
tartalmazza a könnyű szállítóeszközökből 
származó elemeket – elosztják azoknak az 
elemeknek az átlagos tömegével, 
amelyeket a gyártók vagy közvetlenül a 
végfelhasználóknak értékesítenek, vagy 
pedig harmadik feleknek szállítanak ki 
végfelhasználók részére történő értékesítés 
céljából az adott tagállamban az adott év és 
az azt megelőző két naptári év során.

úgy, hogy az adott tagállamban adott 
naptári évben a 48., illetve az 55. cikkel 
összhangban begyűjtött, hulladékká vált 
hordozható elemek tömegét – ami 
tartalmazza a könnyű szállítóeszközökből 
származó elemekre vonatkozó bontott 
számadatokat – elosztják azoknak az 
elemeknek az átlagos tömegével, 
amelyeket a gyártók vagy közvetlenül a 
végfelhasználóknak értékesítenek, vagy 
pedig harmadik feleknek szállítanak ki 
végfelhasználók részére történő értékesítés 
céljából az adott tagállamban az adott év és 
az azt megelőző két naptári év során.

Or. en

Módosítás 409
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A gyártók, illetve a 47. cikk (2) 
bekezdése szerint kijelölt, a nevükben 
eljáró gyártói felelősségi rendszerek, 
valamint a tagállamok a hordozható elemek 
– a könnyű szállítóeszközökből származó 
elemek nélkül – végfelhasználók részére 
történt éves értékesítését az adott naptári 
évben az adott tagállam területén 
forgalomba hozott ilyen elemek tömegében 
határozzák meg, kivéve azokat a 
hordozható elemeket, amelyek az adott 
évben végfelhasználóknak történő 
értékesítést megelőzően elhagyták az adott 
tagállam területét.

2. A gyártók, illetve a 47. cikk (2) 
bekezdése szerint kijelölt, a nevükben 
eljáró gyártói felelősségi rendszerek, 
valamint a tagállamok a hordozható elemek 
– a könnyű szállítóeszközökből származó 
elemekre vonatkozó bontott 
számadatokkal együtt – végfelhasználók 
részére történt éves értékesítését az adott 
naptári évben az adott tagállam területén 
forgalomba hozott ilyen elemek tömegében 
határozzák meg, kivéve azokat a 
hordozható elemeket, amelyek az adott 
évben végfelhasználóknak történő 
értékesítést megelőzően elhagyták az adott 
tagállam területét.

Or. en

Módosítás 410
Johan Van Overtveldt
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Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – A rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A higanyt a kezelés és az 
újrafeldolgozás során el kell különíteni 
egy azonosítható áramban, amely 
biztonságos rendeltetési helyet kap, és 
nem okozhat kárt az emberekre vagy a 
környezetre nézve.

Or. en

Módosítás 411
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

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 412
Jakop G. Dalunde

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
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Indokolás

A jelenlegi irányelv a nikkel-kadmium elemek 75%-os újrafeldolgozási hatékonyságát írja elő, 
amelyet 2011-ben kellett volna elérni. Fontos ez esetben konkrét cél meghatározása, mivel 
erre különben csak az általános 50%-os cél vonatkozna. 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 célt 10%-kal kell növelni a 2011-es célhoz képest, amint azt a 
Bizottság is javasolja az ólom-sav elemekre vonatkozóan.

Módosítás 413
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

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

Módosítás 414
Jakop G. Dalunde

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 415
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Jakop G. Dalunde

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

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 416
Jakop G. Dalunde

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 417
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

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 418
Jakop G. Dalunde

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 2025. január 1-jéig 
valamennyi újrafeldolgozási folyamat 
során el kell érni a következő 
anyaghasznosítási szinteket:

Or. en

Módosítás 419
Jakop G. Dalunde

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 jelenleg műszakilag eleve 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.
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Módosítás 420
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 90 % a réz esetében; b) 95% a réz esetében;

Or. en

Módosítás 421
Jakop G. Dalunde

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 a maximális mértékű visszanyerése.

Módosítás 422
Jakop G. Dalunde

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 423
Jakop G. Dalunde

Rendeletre irányuló javaslat
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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

Módosítás 424
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

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 425
Jakop G. Dalunde

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 a maximális mértékű visszanyerése.

Módosítás 426
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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2. Legkésőbb 2030. január 1-jéig 
valamennyi újrafeldolgozási folyamat 
során el kell érni a következő 
anyaghasznosítási szinteket:

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

Or. en

Módosítás 427
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 95 % a kobalt esetében; a) 98% a kobalt esetében;

Or. en

Módosítás 428
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 95 % a réz esetében; b) 98% a réz esetében;

Or. en

Módosítás 429
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 95 % az ólom esetében; c) 98% az ólom esetében;

Or. en
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Indokolás

Az ólom egy rendkívül mérgező anyag. Ezért fontos a maximális mértékű visszanyerése.

Módosítás 430
Jakop G. Dalunde

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

Indokolás

A 93%-os visszanyerési arány már bizonyított. Forrás: Velázquez-Martínez O, Valio J, 
Santasalo-Aarnio A, Reuter M, Serna-Guerrero R. A Critical Review of Lithium-Ion Battery 
Recycling Processes from a Circular Economy Perspective. Batteries. 2019; 5(4):68. 
https://doi.org/10.3390/batteries5040068

Módosítás 431
Jakop G. Dalunde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 95 % a nikkel esetében. e) 98% a nikkel esetében.

Or. en

Módosítás 432
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) 95% a kadmium esetében;
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Or. en

Módosítás 433
Jakop G. Dalunde

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

Indokolás

A kadmium egy rendkívül mérgező anyag. Ezért fontos a maximális mértékű visszanyerése.

Módosítás 434
Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – 1 pont – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ra) Információ az elem 
meghibásodása esetén annak 
javíthatóságáról

Or. en


