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MÓDOSÍTÁS:

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

minden olyan elem, amely nem hordozható 
elem, nem gépjárműelem, nem elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elem és 
nem könnyű szállítóeszközben használt 
elem. E rendelet alkalmazásában a 
magáncélú vagy háztartási környezetben 
energiatárolásra használt elemek ipari 
elemeknek tekintendők.

Or. en

Módosítás 2

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 fenntarthatóságra és a 
társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
kritériumoknak a teljes értékláncra 
vonatkozniuk kell. Ezen túlmenően 
kötelezővé kell tenni a kellő gondosságot a 
termelés és az újrafeldolgozás 
szakaszában.

__________________ __________________
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).
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Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(62) Az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelvekkel összhangban a vállalatok 
felelősek az emberi jogok, a környezet és a 
jó kormányzás tiszteletben tartásáért, és 
nem okozhatnak károkat ezeken a 
területeken, illetve nem járulhatnak hozzá 
azokhoz. Az Unióban a kellő gondosságra 
vonatkozó követelményeket bizonyos 
ásványokkal és fémekkel összefüggésben 
az (EU) 2017/821 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet39 vezette be. Az említett 
rendelet azonban nem foglalkozik az 
elemgyártás során használt ásványokkal és 
anyagokkal.

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

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

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(64) A kellő gondosságra vonatkozó 
kockázatalapú szakpolitika bevezetése 
esetén annak olyan nemzetközileg elismert 
elveken kell alapulnia, mint az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó ENSZ-irányelvek, az ENSZ 
Globális Megállapodásában foglalt tíz 
alapelv40, az Iránymutatások a termékek 
társadalmi életciklusának értékeléséhez41, 
az ILO háromoldalú nyilatkozata a 
multinacionális vállalatokra és a 
szociálpolitikára vonatkozó elvekről42, az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó irányelvei, valamint az OECD 
útmutatása a felelős üzleti magatartáshoz 
szükséges kellő gondosságról43, amelyek a 
kormányzatok és az érdekelt felek közötti 
egyetértést tükrözik, és a szakpolitikát az 
egyes gazdasági szereplők sajátságos 
helyzetéhez és körülményeihez kell 
igazítani. Az elemgyártáshoz használt 
egyes természetes ásványianyag-készletek 
kitermelésével, feldolgozásával és 
kereskedelmével összefüggésben az OECD 
útmutatása a konfliktusok által érintett 
vagy nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes ellátási 
lánca tekintetében követendő kellő 
gondosságról44 (a továbbiakban: OECD-
útmutatás a kellő gondosságról) 
nemzetközileg elismert szabványt jelent a 
vállalatok számára az emberi jogok 
tiszteletben tartása és annak elkerülése 
tekintetében, hogy ásvány- vagy 
fémvásárlási döntéseik és gyakorlataik 
révén hozzájáruljanak a konfliktusokhoz.

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

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

41 UNEP Iránymutatások a termékek 
társadalmi életciklusának értékeléséhez, 
elérhető a következő címen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az OECD kellő gondosságról szóló 
útmutatása szerint45, 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 

(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 
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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.

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

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

Or. en
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Módosítás 6

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 
továbbra is egyéni felelősséget kell 
vállalniuk az e rendeletben meghatározott, 
kellő gondosságra vonatkozó 
kötelezettségeknek való megfelelésért.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(66) Szükség van az ellátási lánc 
tekintetében kötelező jelleggel követendő, 
kellő gondosságra vonatkozó politikák 
elfogadására vagy módosítására, és 
azoknak foglalkozniuk kell emberi jogi, 
társadalmi és környezeti kockázati 
kategóriákkal, 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.
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Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló egyezmény, 
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szóló egyezmény. valamint az őslakos népek jogairól szóló 
ENSZ-nyilatkozat.

48 A nyolc alapvető egyezmény a 
következő: 1. Egyezmény az egyesülési 
szabadságról és a szervezkedési jog 
védelméről, 1948 (87. sz.), 2. Egyezmény a 
szervezkedési és a kollektív tárgyalási 
jogról, 1949 (98. sz.), 3. Egyezmény a 
kényszermunkáról, 1930 (29. sz.) (és annak 
2014. évi jegyzőkönyve), 4. Egyezmény a 
kényszermunka felszámolásáról, 1957 
(105. sz.), 5. Egyezmény a foglalkoztatás 
alsó korhatáráról, 1973 (138. sz.), 6. 
Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb 
formáinak betiltásáról és felszámolására 
irányuló azonnali lépésekről, 1999 (182. 
sz.), 7. Egyezmény az egyenlő díjazásról, 
1951 (100. sz.), 8. Egyezmény a hátrányos 
megkülönböztetésről (foglalkoztatás és 
foglalkozás), 1958 (111. sz.).

48 A nyolc alapvető egyezmény a 
következő: 1. Egyezmény az egyesülési 
szabadságról és a szervezkedési jog 
védelméről, 1948 (87. sz.), 2. Egyezmény a 
szervezkedési és a kollektív tárgyalási 
jogról, 1949 (98. sz.), 3. Egyezmény a 
kényszermunkáról, 1930 (29. sz.) (és annak 
2014. évi jegyzőkönyve), 4. Egyezmény a 
kényszermunka felszámolásáról, 1957 
(105. sz.), 5. Egyezmény a foglalkoztatás 
alsó korhatáráról, 1973 (138. sz.), 6. 
Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb 
formáinak betiltásáról és felszámolására 
irányuló azonnali lépésekről, 1999 (182. 
sz.), 7. Egyezmény az egyenlő díjazásról, 
1951 (100. sz.), 8. Egyezmény a hátrányos 
megkülönböztetésről (foglalkoztatás és 
foglalkozás), 1958 (111. sz.).

Or. en

Módosítás 9

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 
Egyezménnyel49 összhangban, amely 
magában foglalja a helyi közösségek 
figyelembevételét, valamint az ilyen 
közösségek védelmét és fejlesztését is.

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

__________________ __________________
49 A Biológiai Sokféleség Egyezményben 
foglaltak szerint, amely elérhető a 
következő címen: 
https://www.cbd.int/convention/text/, 

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

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

Or. en

Módosítás 10

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. 
Felelősséget kell vállalniuk az általuk 
vagy az ellenőrzésük alatt álló vagy 
potenciálisan kontrollálható, okozott vagy 
ahhoz hozzájáruló szervezetek által 
okozott minden káros hatásért.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) Tekintettel a nem elkülönítve 
gyűjtött, következésképpen pedig 

(81) Tekintettel a nem elkülönítve 
gyűjtött, következésképpen pedig 
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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.

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 a rendelet létrehozza az 
elemek egy új kategóriáját, mégpedig a 
könnyű szállítóeszközöket működtető 
elemekét. Az ilyen típusú elemek 
értékesítésének jelenlegi növekedése miatt 
nehéz kiszámítani azok forgalomba hozott, 
majd az életciklusuk végén begyűjtött 
mennyiségét. A hordozható elemekre 
vonatkozó begyűjtési célkitűzést felül kell 
vizsgálni a könnyű szállítóeszközöket 
működtető, hulladékká vált elemekre 
vonatkozó lehetséges begyűjtési 
célkitűzésekkel együtt, és ez kiterjedhet a 
hordozható elemekre vonatkozó begyűjtési 
célkitűzések kiszámítási módszerében 
bekövetkező változásokra is. A Bizottság 
jelentés készít ezeknek a 
felülvizsgálatoknak az alátámasztására.

Or. en

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nem elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elem és nem 
gépjárműelem;

– nem elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elem, nem 
gépjárműelem és nem könnyű 
szállítóeszköz akkumulátora;

Or. en
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Módosítás 13

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 eleme”: 
olyan elem, amelyet kifejezetten a 
168/2013/EU rendelet szerinti L1 vagy L2 
kategóriájú jármű vontatására terveztek, 
vagy olyan elem, amely jelenleg mentesül 
a típus-jóváhagyási jogszabály alól1a;

__________________

1a a JRC értékelésének függvényében

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

10. „gépjárműelem”: gépjármű 
indításához, világításához, illetve 
gyújtásához, vagy a járműben bármilyen 
más kiegészítő vagy tartalék célra szolgáló 
elem;

Or. en

Módosítás 15

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 

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

meghajtású gépjárműben használt elemek, 
a gépjárműelemek és a könnyű 
szállítóeszközök elemei kivételével;

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „QR-kód”: mátrix típusú vonalkód, 
amely egy adott elemmodellre vonatkozó 
információkra mutat;

21. „QR-kód”: mátrix, amely egy adott 
elemmodellre vonatkozó információkra 
mutat;
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Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. és a III. fejezetben 
meghatározott követelmények, a 15. 
cikkben foglalt alkalmazandó harmonizált 
szabványok és a 16. cikkben foglalt 
egységes előírások, az uniós harmonizációs 
jogszabályok megfelelő rendelkezései, 
valamint a nemzeti jogszabályok megfelelő 
ismerete és megértése;

c) a II. és a III. fejezetben 
meghatározott követelmények, a 39. 
cikkben foglalt kellő gondossági 
szabványok, a 15. cikkben foglalt 
alkalmazandó harmonizált szabványok és a 
16. cikkben foglalt egységes előírások, az 
uniós harmonizációs jogszabályok 
megfelelő rendelkezései, valamint a 
nemzeti jogszabályok megfelelő ismerete 
és megértése;

Or. en

Módosítás 20

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, bármely 
kategóriába tartozó elemeket forgalomba 
hozó gazdasági szereplők azon 
kötelezettsége, hogy a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó politikákat hozzanak létre

Or. en

Módosítás 21

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

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

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 23

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, 

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

amelyek összhangban állnak a X. melléklet 
4. pontjában rögzített, nemzetközileg 
elismert kellő gondossági normákkal;

Or. en

Módosítás 24

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

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 25

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 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
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Módosítás 26

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 tagjai és 
az érintett civil társadalmi szervezetek – 
által rendelkezésre bocsátott releváns 
információk alapján, az ellátási láncra 
vonatkozó szakpolitikájában meghatározott 
normákkal összevetve;

Or. en

Módosítás 27

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

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 X. mellékelt 4. pontjában 
felsorolt szabványoknak megfelelően 
kockázatkezelő intézkedéseket fogad el, 
figyelembe véve a befolyásolási 
képességét, továbbá azon képességét, hogy 
szükség esetén lépéseket tegyen az azon 
beszállítókra való nyomásgyakorlás 
érdekében, akik a leghatékonyabban 
előzhetik meg vagy csökkenthetik az 
azonosított kockázatot;

Or. en
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Módosítás 28

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 29

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett gazdasági 
szereplő meghatározza és értékeli a X. 
melléklet 2. pontjában szereplő kockázati 
kategóriákhoz tartozó kedvezőtlen hatások 
valószínűségét az ellátási láncban, az 
említett lánc részét képező beszállítókra 
vonatkozóan bejelentett szervezet által 
végzett, harmadik fél általi ellenőrzési 
jelentések alapján, valamint adott esetben 
a kellő gondosság elve tekintetében 
követett gyakorlat értékelésével. Az 
említett ellenőrzési jelentéseknek 
összhangban kell állniuk a (4) bekezdés 
első albekezdésében foglaltakkal. A 
beszállítókról harmadik fél által készített 
jelentések hiányában az (1) bekezdés 
szerinti gazdasági szereplő saját 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) célja annak megállapítása, hogy az 
elemeket forgalomba hozó gazdasági 
szereplők által a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánc tekintetében 
követett gyakorlat megfelel-e a 2., a 3. és 
az 5. cikkben foglaltaknak, és adott 
esetben ellenőrizze a vállalkozásokat, és 
információkat gyűjtsön az érdekelt 
felektől, többek között a potenciálisan 
érintett közösségek tagjaitól és az érintett 
civil társadalmi szervezetektől;

Or. en

Módosítás 31

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 

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

foglalt, kellő gondosságra vonatkozó 
ajánlások változtatásai.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók, illetve a 47. cikk (2) 
bekezdése szerint kijelölt, a nevükben 
eljáró gyártói felelősségi rendszerek 
biztosítják minden hulladékká vált 
hordozható elem begyűjtését, tekintet 
nélkül azok jellegére, márkajelzésére vagy 
származására, annak a tagállamnak a 
területén, ahol először hoznak forgalomba 
elemeket. Ebből a célból:

(1) A gyártók, illetve a 47. cikk (2) 
bekezdése szerint kijelölt, a nevükben 
eljáró gyártói felelősségi rendszerek 
biztosítják minden hulladékká vált 
hordozható elem és a könnyű 
szállítóeszközök elemeinek begyűjtését, 
tekintet nélkül azok jellegére, 
márkajelzésére vagy származására, annak a 
tagállamnak a területén, ahol először 
hoznak forgalomba elemeket. Ebből a 
célból:

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) felajánlják a hulladékká vált 
hordozható elemek ingyenes begyűjtését a 
(2) bekezdés a) pontjában említett 
szervezetek számára, és gondoskodnak a 
hulladékká vált hordozható elemek 
begyűjtéséről minden olyan szervezettől, 
amely élt ezzel a felajánlással 
(„összekapcsolt gyűjtőhelyek”);

b) felajánlják a hulladékká vált 
hordozható elemek és a könnyű 
szállítóeszközök elemeinek ingyenes 
begyűjtését a (2) bekezdés a) pontjában 
említett szervezetek számára, és 
gondoskodnak a hulladékká vált 
hordozható elemek begyűjtéséről minden 
olyan szervezettől, amely élt ezzel a 
felajánlással („összekapcsolt 
gyűjtőhelyek”);
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Or. en

Módosítás 34

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

b) lefedi a tagállam teljes területét, 
figyelembe véve a népesség méretét, a 
hulladékká vált hordozható elemek és a 
könnyű szállítóeszközök elemeinek 
várható mennyiségét, a hálózat 
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 35

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 
kivételével – százalékaként kiszámított 
begyűjtési célkitűzéseket:

(4) A gyártóknak, illetve a 47. cikk (2) 
bekezdése szerint kijelölt, a nevükben 
eljáró gyártói felelősségi rendszereknek a 
hulladékká vált hordozható elemek és a 
könnyű szállítóeszközökből származó 
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 kivételével – százalékaként 
kiszámított begyűjtési célkitűzéseket:

Or. en
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 45 % 2023. december 31-ig; a) a hordozható elemek esetében: 
60% 2023. december 31-ig;

Or. en

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a könnyű szállítóeszközök elemei 
esetében: X%1a 2023. december 31-ig;
__________________
1a a JRC értékelésének függvényében

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 65 % 2025. december 31-ig; b) a hordozható elemek esetében: 
70% 2025. december 31-ig;

Or. en
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Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a könnyű szállítóeszközök elemei 
esetében: X%1a 2023. december 31-ig;
__________________
1a a JRC értékelésének függvényében

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 70 % 2030. december 31-ig. c) a hordozható elemek esetében: 
85% 2030. december 31-ig.

Or. en

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a könnyű szállítóeszközök elemei 
esetében: X%1a 2030. december 31-ig;
__________________
1a a JRC értékelésének függvényében

Or. en
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Gépjárműelemek, ipari elemek és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek gyártói, illetve a 47. cikk 
(2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben 
eljáró gyártói felelősségi rendszerek 
díjmentesen visszavesznek minden 
hulladékká vált gépjárműelemet, ipari 
elemet és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemet, amely 
megfelel annak a típusnak, amelyet az 
adott tagállam területén először forgalomba 
hoztak, anélkül, hogy a végfelhasználót új 
elem vásárlására köteleznék, és tekintet 
nélkül arra, hogy az elemet tőlük 
vásárolták-e. E célból vállalják, hogy 
visszaveszik a hulladékká vált 
gépjárműelemeket, ipari elemeket és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeket a végfelhasználóktól 
vagy az alábbiakkal együttműködve 
rendelkezésre bocsátott gyűjtőhelyektől:

(1) Gépjárműelemek, ipari elemek és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek gyártói, illetve a 47. cikk 
(2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben 
eljáró gyártói felelősségi rendszerek 
díjmentesen visszavesznek minden 
hulladékká vált gépjárműelemet, ipari 
elemet és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemet, beleértve az 
olyan módosított rendeltetésű vagy 
újragyártott hulladékelemet, amely 
megfelel annak a modellnek, amelyet az 
adott tagállam területén először forgalomba 
hoztak, anélkül, hogy a végfelhasználót új 
elem vásárlására köteleznék, és tekintet 
nélkül arra, hogy az elemet tőlük 
vásárolták-e. E célból vállalják, hogy 
visszaveszik a hulladékká vált 
gépjárműelemeket, ipari elemeket és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemeket a végfelhasználóktól 
vagy az alábbiakkal együttműködve 
rendelkezésre bocsátott gyűjtőhelyektől:

Or. en

Módosítás 43

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 és a könnyű szállítóeszközökből 
származó elemek tekintetében:
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Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 45 % 2023. december 31-ig; a) a hordozható elemek esetében: 
60% 2023. december 31-ig;

Or. en

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a könnyű szállítóeszközök elemei 
esetében: X%1a 2023. december 31-ig;
__________________
1a a JRC értékelésének függvényében

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 65 % 2025. december 31-ig; b) a hordozható elemek esetében: 
70% 2025. december 31-ig;

Or. en
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Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a könnyű szállítóeszközök elemei 
esetében: X%1a 2025. december 31-ig;
__________________
1a a JRC értékelésének függvényében

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 70 % 2030. december 31-ig. c) a hordozható elemek esetében: 
85% 2030. december 31-ig.

Or. en

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a könnyű szállítóeszközök elemei 
esetében: X%1a 2030. december 31-ig;
__________________
1a a JRC értékelésének függvényében

Or. en
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Módosítás 50

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 
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.

(3) 2030. december 31-ig a Bizottság a 
piaci részesedés alakulásának fényében, 
külön célkitűzésként vagy az (1) bekezdés 
c) és ca) pontjában, valamint a 48. cikk 
(4) bekezdésében meghatározott célérték 
felülvizsgálatának részeként felülvizsgálja 
az (1) bekezdés c) pontjában és ca) 
pontjában meghatározott célértéket. 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 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) vas

Or. en
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Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) bauxit

Or. en

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) réz

Or. en

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) éghajlatváltozás

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) hulladékkezelés

Or. en
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az ENSZ Globális 
Megállapodásában foglalt tíz alapelv;

törölve

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) UNEP Iránymutatások a termékek 
társadalmi életciklusának értékeléséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ILO Háromoldalú nyilatkozat a 
multinacionális vállalatokra és a 
szociálpolitikára vonatkozó elvekről;

törölve

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) A Párizsi Megállapodás

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – f b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) az Unióra vagy tagállamaira nézve 
kötelező valamennyi nemzetközi emberi 
jogi egyezmény, többek között az Emberi 
Jogok Nemzetközi Törvénye és az ENSZ 
egyéb alapvető nemzetközi emberi jogi 
eszközei;

Or. en

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) nemzetközi humanitárius jogi 
eszközök, például a genfi egyezmények és 
azok kiegészítő jegyzőkönyvei, valamint a 
nemzetközi büntetőjog és a fegyverzet-
ellenőrzési egyezmények szerinti 
kötelezettségeket meghatározó eszközök;

Or. en

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fd) ILO-eszközök a munkahelyi 
jogokról, az egyesülés szabadságáról, a 
kollektív tárgyalásokról, az alsó 
korhatárról, a munkahelyi biztonságról és 
egészségvédelemről, valamint az egyenlő 
díjazásról, beleértve a következőket:
– ILO-nyilatkozat a munka világára 
vonatkozó alapvető elvekről és jogokról,
– ILO-egyezmény az egyesülés 
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szabadságáról és a kollektív 
tárgyalásokról;
– ILO-egyezmény a kényszermunka 
felszámolásáról;
– ILO-egyezmény a gyermekmunka 
felszámolásáról;
– ILO-egyezmény a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott 
megkülönböztetés megszüntetéséről;

Or. en

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fe) a vonatkozó regionális emberi jogi 
eszközök, többek között az emberi jogok és 
a népek jogainak afrikai chartája, az 
Emberi Jogok Amerikai Egyezménye, az 
emberi jogok európai egyezménye, az 
Európai Szociális Charta és az Európai 
Unió Alapjogi Chartája;

Or. en

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ff) a nemzeti alkotmányok és az 
emberi jogokat elismerő vagy végrehajtó 
jogszabályok;

Or. en
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Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az e rendelet 39. cikkében 
meghatározott, a kellő gondosságra 
alkalmazandó, nemzetközileg elismert 
kellő gondossági elvek a következőket 
foglalják magukban:
a) az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek;
b) az ILO Háromoldalú nyilatkozata 
a multinacionális vállalatokra és a 
szociálpolitikára vonatkozó elvekről;
c) az OECD multinacionális 
vállalkozásokra vonatkozó irányelvei;
d) az ILO Háromoldalú nyilatkozata 
a multinacionális vállalatokra és a 
szociálpolitikára vonatkozó elvekről;
e) az OECD útmutatása a felelős 
üzleti magatartáshoz szükséges kellő 
gondosságról; valamint
f) az OECD útmutatása a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca 
tekintetében követendő kellő 
gondosságról.

Or. en

Módosítás 68

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
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Módosítás 69

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 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 35 % a lítium esetében; d) 50% a lítium esetében;

Or. en

Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 72

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;



PA\1235055HU.docx 37/37 PE689.857v03-00

HU

Or. en

Módosítás 73

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 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 70 % a lítium esetében; d) 85% a lítium esetében;

Or. en

Módosítás 75

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


