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Изменение 17
Carl Schlyter

Предложение за директива
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предложение за Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от [...] година от [...] година
за изменение на Директива 2006/66/ЕО 
относно батерии и акумулатори и 
отпадъци от батерии и акумулатори по 
отношение на пускането на пазара на 
преносими батерии и акумулатори, 
съдържащи кадмий и предназначени за 
използване в електрически инструменти 
без захранващ шнур

за изменение на Директива 2006/66/ЕО 
относно батерии и акумулатори и 
отпадъци от батерии и акумулатори по 
отношение на пускането на пазара на 
преносими батерии и акумулатори, 
съдържащи кадмий и предназначени за 
използване в електрически инструменти 
без захранващ шнур, в клетъчни 
батерии с ниско живачно съдържание 
и относно лесното отстраняване на 
батерии и акумулатори 

Or. en

Обосновка

Преразглеждането на директивата беше предизвикано от правното задължение за 
преразглеждане до м. септември 2010 г. на освобождаването във връзка с кадмия в 
акумулаторите, използван в електрически инструменти без захранващ шнур. То 
предвижда също така възможността за прекратяване на освобождаването за 
клетъчни батерии с живачно съдържание не повече от 2 % тегловно, което съгласно 
проучването на Комисията се откроява като „безспорен победител по отношение на 
ползите за околната среда, със силно ограничено икономическо въздействие”. Следва 
също така да се разяснят разпоредбите относно отстраняването.

Изменение 18
Dan Jørgensen

Предложение за директива
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съществуващото освобождаване за 
тази употреба следва да продължи да се 
прилага до 31 декември 2015 г., за да се 
даде възможност на промишлеността да 
приспособи допълнително съответните 
технологии.

(4) Съществуващото освобождаване за 
тази употреба следва да продължи да се 
прилага до 31 декември 2013 г., за да се 
даде възможност на промишлеността да 
приспособи допълнително съответните 
технологии.

Or. en

Обосновка

Кадмият е много опасен за околната среда и е токсичен за човека. В Регламента 
REACH той е класифициран като много опасно вещество. Промишлеността 
разполагаше с дълги години за работа по постепенното изваждане от употреба на 
никелово-кадмиевите батерии, като са налице алтернативи, които работят добре.
Следователно съществуващото освобождаване за никелово-кадмиевите батерии в 
Директива 2006/66/ЕО следва възможно най-скоро да бъде премахнато.

Изменение 19
Carl Schlyter

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съществуващото освобождаване за 
тази употреба следва да продължи да се 
прилага до 31 декември 2015 г., за да се 
даде възможност на 
промишлеността да приспособи 
допълнително съответните 
технологии.

(4) Съществуващото освобождаване за 
тази употреба не следва да се прилага 
след 30 юни 2014 г.

Or. en

Обосновка

Заместването на кадмия пир наличие на алтернативни варианти е установена 
политика на Общността от 1988 г. и се прилага от много години в 
законодателството относно излезлите от употреба превозни средства и относно 
електрическото и електронното оборудване. При първото четене на Директивата за 
батериите през 2004 г. Европейският парламент не прие никакво освобождаване за 
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кадмия в електрическите инструменти. Алтернативите на кадмия в електрическите 
инструменти без захранващ шнур са налични навсякъде от много години. Не е нужно 
на промишлеността да се предоставя повече време, за да се „приспособи”. 

Изменение 20
Romana Jordan

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съществуващото освобождаване за 
тази употреба следва да продължи да се 
прилага до 31 декември 2015 г., за да се 
даде възможност на промишлеността да 
приспособи допълнително съответните 
технологии.

(4) Съществуващото освобождаване за 
тази употреба следва да продължи да се 
прилага до 31 декември 2018 г., за да се 
даде възможност на промишлеността да 
приспособи допълнително съответните 
технологии.

Or. sl

Изменение 21
Sophie Auconie

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съществуващото освобождаване за 
тази употреба следва да продължи да се 
прилага до 31 декември 2015 г., за да се 
даде възможност на промишлеността
да приспособи допълнително 
съответните технологии.

(4) Съществуващото освобождаване за 
тази употреба следва да продължи да се 
прилага до 31 декември 2018 г., за да се 
даде възможност на производителите, 
рециклиращата промишленост и 
засегнатите потребители да 
приспособят допълнително 
съответните заместващи технологии по 
единен за всички региони на Съюза 
начин.

Or. fr
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Обосновка

Тъй като употребата на никелово-кадмиеви батерии сама по себе си не е опасна, 
следва да се предостави достатъчно дълъг преходен период, за да се позволи на 
участниците в сектора да се адаптират.

Изменение 22
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съществуващото освобождаване за 
тази употреба следва да продължи да се 
прилага до 31 декември 2015 г., за да се 
даде възможност на промишлеността
да приспособи допълнително 
съответните технологии.

(4) Съществуващото освобождаване за 
тази употреба следва да продължи да се 
прилага до 31 декември 2018 г., за да се 
даде възможност на производителите, 
рециклиращата промишленост и 
потребителите по цялата верига на 
стойността да приспособят 
допълнително съответните заместващи 
технологии по единен за всички 
региони на Съюза начин.

Or. en

Обосновка

Липсата на обявен риск за използването на никелово-кадмиеви батерии в 
електрически инструменти без захранващ шнур позволява по-дълъг преходен период, 
така че на предприятията да се позволи да се приспособят към технологичните 
промени. Отражението върху цената за потребителите ще бъде значително в 
резултат на по-ранното премахване на евтините алтернативи в гамата на 
електрическите инструменти без захранващ шнур. Според промишления сектор 
въздействието на разликата в цената за 1 милион единици би се равнявало на повече 
от 50 млн. евро, които ще бъдат поети от потребителите.

Изменение 23
Carl Schlyter

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 a) Определението за „пускане на 
пазара” следва да се приведе в 
съответствие с определението, 
използвано в Директива 2011/65/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2011 г. относно 
ограничението за употребата на 
определени опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване.

Or. en

Обосновка

Използването на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване 
(например в електрически инструменти със захранващ шнур) попада в обхвата на 
Директивата относно ограничението за употребата на определени опасни вещества 
в електрическото и електронното оборудване, докато тяхното използване в батерии 
и акумулатори за електрическо и електронно оборудване (например в електрически 
инструменти без захранващ шнур) попада в обхвата на Директивата за батериите.
Понастоящем тези директиви използват различни определения за „пускане на 
пазара”. По целесъобразно е определенията да се приведат в съответствие, също 
така и в контекста на изменението от 2008 г. на член 6, параграф 2 от Директивата 
за батериите.

Изменение 24
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6 a) Изискванията и форматът за 
регистрация на производителите 
следва да съответстват на 
изискванията и формата за 
регистрация, установени съгласно 
член 16, параграф 3 и приложение Х, 
част А от Директива 2012/19/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 4 юли 2012 година относно 
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отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО)1.
Изискванията и форматът за 
регистрация на производителите 
следва да продължи да съответства 
на изискванията и форматът за 
регистрация, приети с Решение на 
Комисията от 5 август 2009 г. 
(2009/603/ЕО) относно установяване 
на изисквания за регистриране на 
производители на батерии и 
акумулатори в съответствие с 
Директива 2006/66/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.
________________

1 OВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38.

Or. en

Обосновка

Изискванията за регистрация за батериите бяха приети в Решението на Комисията 
от м. август 2009 г. (2009/603/EО). В ЕС има системи за регистрация не само за 
вградените в оборудването батерии, но също така и за продаваните поотделно 
батерии. Изискванията на Решението на Комисията 2009/603/EО също следва да 
продължат да се прилагат. 

Изменение 25
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Изискванията и форматът за 
регистрация на производителите 
трябва, когато това е целесъобразно, 
да съответстват на член 16, 
параграф 3 и приложение Х, част А 
от Директива 2012/19/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 4 юли 2012 година относно 
отпадъци от електрическо и 
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електронно оборудване.

Or. sl

Обосновка

Тъй като батериите и акумулаторите са вградени в електрическото и електронно 
оборудване е естествено процесът на регистрация на производителите да следва 
същата процедура. Така ще се намали административната тежест върху 
производителите.

Изменение 26
Carl Schlyter

Предложение за директива
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 3 – точка 13 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 3, се добавя следната точка 
13а):
(13а )„предоставяне на пазара“ 
означава всяка доставка на батерии 
или акумулатори за разпространение, 
потребление или консумация на 
пазара на Съюза в процеса на 
търговска дейност срещу заплащане 
или безплатно”;

Or. en

Обосновка

Директивата за батериите следва да се придържа към същите определения като 
Директивата относно ограничението за употребата на определени опасни вещества 
в електрическото и електронното оборудване (RoHS), за да се гарантира 
последователен подход по отношение на ограниченията относно пускането на пазара. 
Това ново определение, заедно с преразгледаното определение за „пускане на пазара” 
ще бъде също така в съответствие с Директива 2008/103/ЕО, в която в член 6 се 
разяснява смисъла на „пускане на пазара”, но определенията не са адаптирани 
съответно.
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Изменение 27
Carl Schlyter

Предложение за директива
Член 1 – точка -1а (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 3 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. В член 3, точка 14 се заменя със 
следното:
„пускане на пазара“ означава 
предоставяне на ЕЕО на пазара на 
Съюза за първи път;

Or. en

Обосновка

Директивата за батериите следва да се придържа към същите определения като 
Директивата относно ограничението за употребата на определени опасни вещества 
в електрическото и електронното оборудване (RoHS), за да се гарантира 
последователен подход по отношение на ограниченията относно предлагането на 
пазара. Преразгледаното определение ще бъде също така в съответствие с 
Директива 2008/103/ЕО, в която в член 6 се разяснява смисъла на „пускане на пазара”,
но определението(ята) не е (са) адаптирано(и) съответно.

Изменение 28
Carl Schlyter

Предложение за директива
Член 1 – точка -1б (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Член 4, параграф 2 се заменя със 
следното:
'2. Забраната, формулирана в 
параграф 1, буква a), не се прилага по 
отношение на клетъчните батерии с 
живачно съдържание не повече от 2 
% тегловно до 30 юни 2014 г..
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Or. en

Обосновка

Клетъчните батерии без съдържание на живак вече са на разположение в 
търговската мрежа за всички приложения и се характеризират със същите 
параметри на действие като съдържащите живак. Дори Европейската асоциация за 
преносими батерии изисква изваждането от употреба да се извърши от 31 декември 
2014, а не 31 декември, както се предлага от докладчика. Поетапното изваждане от 
употреба следва да се извърши възможно най-бързо, което би означавало края на м. 
юни 2014 г., ако времето за транспониране се намали от 18 на 12 месеца.

Изменение 29
Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 1 – точка -1б (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Член 4, параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Забраната, формулирана в 
параграф 1, буква a), не се прилага по 
отношение на клетъчните батерии с 
живачно съдържание не повече от 2 
% тегловно до 31 декември 2013 г.”

Or. en

Обосновка

Както е документирано от Комисията в нейния доклад BIOIS 2012 е необходимо да се 
намалят рисковете от изпускане на живак в околната среда. Самият промишлен 
сектор (Европейската асоциация за преносими батерии) потвърждава, че е възможно 
и реалистично да се отмени освобождаването по Директива 2006/66/ЕО за живака в 
клетъчните батерии до 2014 г. 

Изменение 30
Zofija Mazej Kukovič
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Предложение за директива
Член 1 – точка -1б (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Член 4, параграф 2 се заменя със 
следното:
'2. Забраната, формулирана в 
параграф 1, буква a), не се прилага по 
отношение на клетъчните батерии с 
живачно съдържание не повече от 2 
% тегловно до 31 декември 2014 г.

Or. sl

Обосновка

Клетъчните батерии без съдържание на живак вече са пуснати на пазара. Крайният 
срок е обоснован с оглед гарантирането на ефективен преход и премахването на 
всякакви тревоги във връзка с безопасността и технологичната ефективност. 
Предлаганата дата отговаря също така на условието за гарантиране на 
безопасността за най-уязвимите групи, по-специално децата, които са ненужно 
излагани на живак.

Изменение 31
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 1 – точка -1б (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Член 4, параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Забраната, формулирана в 
параграф 1, буква a), не се прилага по 
отношение на клетъчните батерии с 
живачно съдържание не повече от 2 
% тегловно до 31 декември 2014 г.”

Or. en
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Обосновка

Важно е да се намали опасността от изпускане на живак в околната среда, тъй като 
клетъчните батерии лесно убягват от разделното събиране. Пазарът на ЕС за 
клетъчни батерии вече преминава към клетъчни батерии без съдържание на живак;
понастоящем клетъчните батерии без живак съставляват приблизително 39% от 
пазарът на ЕС за клетъчни батерии. Артикулите без съдържание на живак вече са на 
разположение в търговската мрежа за всички приложения и се характеризират със 
същите параметри на действие като съдържащите живак. Държави като Китай, 
които изнасят голямо количество клетъчни батерии за пазара на ЕС, ще бъдат 
насърчени да ускорят преминаването към производство на клетъчни батерии без 
съдържание на живак, като това може да има въздействие в световен мащаб върху 
използването на живак в този промишлен сектор.

Изменение 32
Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2006/66/ЕО 
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) електрически инструменти без 
захранващ шнур, до 31 декември 2015 г.

в) електрически инструменти без 
захранващ шнур, до 31 декември 2013
г.;

Or. en

Обосновка

Кадмият е много опасен за околната среда и е токсичен за човека. В Регламента 
REACH той е класифициран като много опасно вещество. Промишлеността 
разполагаше с дълги години за работа по постепенното изваждане от употреба на 
никелово-кадмиевите батерии, като са налице алтернативи, които работят добре.
Следователно съществуващото освобождаване за никелово-кадмиевите батерии в 
Директива 2006/66/ЕО следва възможно най-скоро да бъде премахнато.

Изменение 33
Carl Schlyter

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
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Директива 2006/66/ЕО
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) електрически инструменти без 
захранващ шнур, до 31 декември 2015 г.

в) електрически инструменти без 
захранващ шнур, до 30 юни 2014 г.;

Or. en

Обосновка

В оценката на въздействието, изготвена от Комисията, очакваните ползи за 
околната среда са с 60% по-високи при слагане на край на дерогацията през 2013 г. в 
сравнение с 2016 г., като евентуално заболелите от рак ще бъдат със 100 по-малко.
Тъй като алтернативите на кадмия в електрическите инструменти без захранващ 
шнур са широко разпространени от много години, не е нужно да се предоставя повече 
време на промишлеността с единствената цел да се спестят известни суми за 
сметка на човешкото здраве и околната среда. Предлаганата дата е дори по-малко 
амбициозна от втората възможност, оценена от Комисията в нейната оценка на 
въздействието.

Изменение 34
Romana Jordan

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2006/66/ЕО
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) електрически инструменти без 
захранващ шнур, до 31 декември 2015 г.

в) електрически инструменти без 
захранващ шнур, до 31 декември 2018
г.;

Or. sl

Изменение 35
Sophie Auconie

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 
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Директива 2006/66/ЕО
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) електрически инструменти без 
захранващ шнур, до 31 декември 2015 г.

в) електрически инструменти без 
захранващ шнур, до 31 декември 2018
г.;

Or. fr

Обосновка

Тъй като употребата на никелово-кадмиеви батерии сама по себе си не е опасна, 
следва да се предостави достатъчно дълъг преходен период, за да се позволи на 
участниците в сектора да се адаптират.

Изменение 36
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2006/66/ЕО
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) електрически инструменти без 
захранващ шнур, до 31 декември 2015 г.

в) електрически инструменти без 
захранващ шнур, до 31 декември 2018
г.;

Or. en

Обосновка

По-ранното премахване на освобождаването ще се отрази на инвестиционните 
програми на операторите по рециклирането в процеси за рециклиране за новите 
технологии на батериите. Липсата на обявен риск за използването на никелово-
кадмиеви батерии в електрически инструменти без захранващ шнур позволява по-
дълъг преходен период, така че на предприятията да се позволи да се приспособят 
към технологичните промени. Отражението върху цената за потребителите ще бъде 
значително в резултат на премахването на евтините алтернативи в гамата на 
електрическите инструменти без захранващ шнур.
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Изменение 37
Carl Schlyter

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Член 6, параграф 2 се заменя със 
следното:

„2. Държавите членки вземат всички 
необходими мерки за гарантиране, че 
батериите или акумулаторите, 
които не съответстват на 
изискванията на настоящата 
директива, не се пускат на пазара.
Държавите членки вземат всички 
необходими мерки за гарантиране, че 
батериите или акумулаторите, които 
не съответстват на изискванията на 
настоящата директива, не се 
предлагат повече на пазара една 
година след съответната дата за 
поетапно изваждане от употреба.
Батерии и акумулатори, които не 
отговарят на изискванията на 
настоящата директива и които са 
пуснати на пазара след съответните 
дати за поетапно изваждане от 
употреба, се изтеглят от пазара.“

Or. en

Обосновка

В контекста на новите дати за извеждане от употреба настоящият член 6, 
параграф 2, както е изменен с 2008/103/ЕО, трябва да бъде съответно адаптиран в 
съответствие с новото определение за „пускане на пазара”, взето от Директивата 
относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в 
електрическото и електронното оборудване, като така ще се постигне 
последователност по отношение прилагането на датите на ограниченията. Въпреки 
това обаче следва да има и краен срок, до който продуктите, които не трябва повече 
да бъдат пускани на пазара, трябва също повече да не са на разположение на пазара. 
Една година е разумен период за това.
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Изменение 38
Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 6 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 6, параграф 2 се добавя 
следната алинея:
„Преносими батерии и акумулатори, 
съдържащи кадмий, предназначен за 
използване в електрически 
инструменти без захранващ шнур, 
които не отговарят на изискванията 
на член 4, параграф 1, не се пускат на 
пазара след 31 декември 2013 г., а ако 
все още са на пазара след 31 декември 
2014 г. се изтеглят от него.”;

Or. en

Обосновка

Разумно е да се очаква, че всички останали на пазара продукти са били събрани една 
година след влизането в сила на забраната за предлагане на съдържащи кадмий 
батерии.

Изменение 39
Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 6 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 6, параграф 2 се добавя 
следната алинея:
„Клетъчни батерии, които не 
отговарят на изискванията на член 4, 



PE501.952v01-00 18/24 AM\921558BG.doc

BG

параграф 1, не се пускат на пазара 
след 31 декември 2013 г., а ако все още 
са на пазара след 31 декември 2014 г. се 
изтеглят от него.”;

Or. en

Обосновка

Разумно е да се очаква, че всички останали на пазара продукти са били събрани една 
година след влизането в сила на забраната за предлагане на съдържащи живак 
клетъчни батерии.

Изменение 40
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 6 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 6, параграф 2 се добавя 
следната алинея:
„Клетъчни батерии, които не 
отговарят на изискванията на член 4, 
параграф 1, но които са били 
законосъобразно пуснати на пазара 
преди 31 декември 2014 г., могат да 
продължат да бъдат продавани до 31 
декември 2016 г.”

Or. en

Изменение 41
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 6 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 6, параграф 2 се добавя 
следната алинея:
Запасите от батерии и акумулатори, 
предназначени за използване в 
електрически инструменти без 
захранващ шнур, които са били 
законосъобразно пуснати на пазара 
преди горепосочената дата, могат да 
бъдат продавани до не по-късно от 31 
декември 2017 г.”

Or. sl

Обосновка

Продължаването на съществуващото освобождаване за никелово-кадмиеви батерии 
ще позволи на икономическите образувания по цялата верига на стойността да се 
приспособят допълнително. От икономическа и екологична гледна точка няма смисъл 
незабавно да се изтеглят от пазара запасите от батерии и акумулатори, които не 
отговорят на изискванията. За рециклирането и за целия процес във връзка с 
отпадъците е по-ефективно да се постави краен срок. Събирането на отпадъчен 
материал ще помогне също така за гарантирането на ефикасна повторна употреба 
на тези много важни суровини.

Изменение 42
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 6 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 6, параграф 2 се добавя 
следната алинея:
„Преносими батерии и акумулатори, 
съдържащи кадмий, предназначен за 
използване в електрически 
инструменти без захранващ шнур, 
които не отговарят на изискванията 
по член 4, параграф 1, не се пускат на 
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пазара след 31 декември 2018. Батерии 
и акумулатори, които не отговарят 
на изискванията на настоящата 
директива и които са пуснати на 
пазара след тази дата, се изтеглят 
от пазара.“

Or. en

Обосновка

Промишлеността вече започна да предлага алтернативни технологии за батерии 
като литиево-йонните батерии за приложение в електрически инструменти без 
захранващ шнур. В естествен стопански цикъл се предполага, че никелово-кадмиевата 
технология ще бъде заменена от литиево-йонна и други нови технологии. Поради тази 
причина няма смисъл да се предизвиква изтегляне от пазара. Всъщност според 
Регламент 765/2008 изтегляне на пазара е обосновано единствено на основание 
извършването на оценка на риска и когато мярката е пропорционална на риска.

Изменение 43
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 б (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Към член 6 се добавя следният 
параграф:
„2a. Разрешено е пускането на пазара 
на резервни батерии за период от пет 
години след ефективното премахване 
на освобождаването по член 4, 
параграф 3 ат Директивата за 
батериите 2006/66/ЕО;” 

Or. en

Обосновка

За да се избегне ненужното произвеждане на отпадъци (ОЕЕО) от устройства без 
захранващ шнур, когато батерията не работи повече следва да бъде позволено 
закупуването на резервна батерия, като същевременно продължи да се ползва 
устройството без захранващ шнур. Това ще има положително въздействие върху 
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цената за крайния потребител. Това е практика, която също така взема предвид 
принципите за ефикасно използване на ресурсите.

Изменение 44
Carl Schlyter

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Член 11 се заменя със следното:
„Отстраняване на отпадъците от 
батерии и акумулатори
Държавите членки полагат всички 
усилия производителите да 
проектират уредите по такъв начин, 
че отпадъците от батерии и 
акумулатори да могат лесно да се 
отстраняват от крайния потребител. 
Уредите с вградени батерии и 
акумулатори следва да се 
придружават с указания относно 
начина, по който тези батерии и 
акумулатори могат да бъдат лесно 
отстранени от крайния потребител, а 
където е целесъобразно — да 
информират крайния потребител за 
типа вградени батерии и акумулатори 
Тези разпоредби не се прилагат в 
случаите, в които поради причини, 
свързани с безопасността, 
експлоатационните качества, 
медицински причини или причини, 
свързани с целостта на данните, е 
необходима непрекъснатост на 
токоподаването и се изисква 
непрекъсната връзка между уреда и 
батерията или акумулатора.”

Or. en
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Обосновка

Член 11 в настоящата Директива за батериите установява разпоредби относно 
отстраняването на отпадъците от батерии и акумулатори. При все че това винаги 
се е приемало, че означава лесно отстраняване от крайния потребител, така че 
например да се гарантира по-голяма трайност на продуктите чрез лесното 
отстраняване на акумулатори, които вече не работят, не всички дружества се 
съобразяват с това (например някои много популярни смартфони и таблети). Поради 
това следва изрично да се заяви, че „лесно отстраняване” означава лесно 
отстраняване от крайния потребител.

Изменение 45
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2006/66/ЕО
Член 12 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Член 12, параграф 7 се заличава. 4. Член 12, параграф 7 се заменя със 
следното:

„7. Преди Комисията да предложи 
изменяне или допълване на 
приложение III тя се консултира със 
съответните заинтересовани лица, 
по-специално, с производителите, 
лицата, които се занимават със 
събиране, рециклиране и преработка, с 
екологичните организации, 
организациите на потребителите и 
сдруженията на наетите работници. 
Комисията информира комитета, 
посочен в член 24, параграф 1, относно 
резултата от тази консултация.”

Or. sl

Изменение 46
Carl Schlyter

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящата директива, не по-късно от 
18 месеца от датата на нейното влизане 
в сила. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с член 1, параграф 1 от 
настоящата директива, не по-късно от 
12 месеца от датата на нейното влизане 
в сила. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Or. en

Обосновка

За гарантиране на бързото изваждане от употреба на кадмия в акумулаторите на 
устройствата без захранващ шнур, както и на живака в клетъчните батерии до края 
на м. юни 2014 г., времето за транспониране на разпоредбите на директивата от 
страна на държавите членки следва да се намали на 12, а не на 18 месеца.

Изменение 47
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 3 – дял

Текст, предложен от Комисията Изменение

Влизане в сила Влизане в сила и консолидация

Or. fr

Изменение 48
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването й в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването й в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Консолидиран текст на 
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Директива 2006/66/ЕО се изготвя не 
по-късно от три месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. fr


