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Muudatusettepanek 17
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV,

XXX, XXX,
millega muudetakse patareisid ja akusid 
ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat 
direktiivi 2006/66/EÜ seoses kaadmiumi 
sisaldavate juhtmeta mootortööriistades 
kasutamiseks ettenähtud kantavate 
patareide ja akude turulelaskmisega

millega muudetakse patareisid ja akusid 
ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat 
direktiivi 2006/66/EÜ seoses kaadmiumi 
sisaldavate juhtmeta mootortööriistades 
kasutamiseks ettenähtud kantavate 
patareide ja akude ja madala 
elavhõbedasisaldusega nööpelementide
turulelaskmisega, ning milles käsitletakse 
patareide ja akude hõlpsalt kõrvaldamist 

Or. en

Selgitus

Direktiivi läbivaatamise põhjustas õiguslik kohustus vaadata 2010. aasta septembriks läbi 
juhtmeta mootortööriistades kasutatavate akude kaadmiumisisaldusele tehtud erand. Lisaks 
võimaldab see kaotada erandi nööpelementidele, mille elavhõbedasisaldus on alla kahe 
kaaluprotsendi ning mis komisjoni uuringu andmetel olid ökoloogilise kasu seisukohast 
kindlalt parimad, väga piiratud negatiivse keskkonnamõjuga tooted. Selgemaks tuleks muuta 
ka kõrvaldamist käsitlevaid sätteid. 

Muudatusettepanek 18
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sellise kasutamise suhtes praegu 
kehtivat erandit tuleks kohaldada kuni 31. 
detsembrini 2015, et tootjad saaksid 

(4) Sellise kasutamise suhtes praegu 
kehtivat erandit tuleks kohaldada kuni 31. 
detsembrini 2013, et tootjad saaksid 
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paremini kohaneda asjakohaste 
tehnoloogialahendustega.

paremini kohaneda asjakohaste 
tehnoloogialahendustega.

Or. en

Selgitus

Kaadmium on keskkonnale väga ohtlik ja inimestele mürgine. Määruses REACH liigitatakse 
ta väga ohtlikuks aineks. Tööstusel on olnud aastaid aega kaadmiumnikkelpatareide 
kasutamisest loobuda, kuna alternatiivsed tooted on olemas ja toimivad hästi. Seepärast 
tuleks direktiivis 2006/66/EÜ kaadmiumnikkelpatareidele tehtud erand võimalikult kiiresti 
kaotada.

Muudatusettepanek 19
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sellise kasutamise suhtes praegu 
kehtivat erandit tuleks kohaldada kuni 31. 
detsembrini 2015, et tootjad saaksid 
paremini kohaneda asjakohaste 
tehnoloogialahendustega.

(4) Sellise kasutamise suhtes praegu 
kehtivat erandit ei tuleks pärast 30. juunit 
2014 enam kohaldada.

Or. en

Selgitus

Kaadmiumi asendamine olemasolevate alternatiividega on olnud komisjoni tavaline poliitika 
alates 1988. aastast ning see on aastaid sisaldunud õigusaktides, mis käsitlevad kasutusest 
kõrvaldatud sõidukeid ning elektri- ja elektroonikaseadmeid. Patareide direktiivi esimesel 
lugemisel 2004. aastal ei lubanud Euroopa Parlament mootortööriistade patareide 
kaadmiumisisalduse osas mingeid erandeid. Kaadmiumi asendajad juhtmeta 
mootortööriistades on ammugi laialt kättesaadavad. Puudub vajadus tootjatele 
“kohanemiseks” veel rohkem aega anda.

Muudatusettepanek 20
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sellise kasutamise suhtes praegu 
kehtivat erandit tuleks kohaldada kuni 31. 
detsembrini 2015, et tootjad saaksid 
paremini kohaneda asjakohaste 
tehnoloogialahendustega.

(4) Sellise kasutamise suhtes praegu 
kehtivat erandit tuleks kohaldada kuni 31. 
detsembrini 2018, et tootjad saaksid 
paremini kohaneda asjakohaste 
tehnoloogialahendustega.

Or. sl

Muudatusettepanek 21
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sellise kasutamise suhtes praegu 
kehtivat erandit tuleks kohaldada kuni 31. 
detsembrini 2015, et tootjad saaksid 
paremini kohaneda asjakohaste 
tehnoloogialahendustega.

(4) Sellise kasutamise suhtes praegu 
kehtivat erandit tuleks kohaldada kuni 31. 
detsembrini 2018, et asjaomased tootjad, 
ringlussevõtjad ja tarbijad kõigis liidu 
piirkondades saaksid ühtmoodi kohaneda 
asjakohaste asendustehnoloogiatega.

Or. fr

Selgitus

Kuna kaadmiumnikkelpatareide kasutamine iseenesest ei ole ohtlik, tuleks tagada küllalt pikk 
üleminekuaeg, et kõik selle valdkonna asjaosalised saaksid muutustega kohaneda.

Muudatusettepanek 22
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sellise kasutamise suhtes praegu 
kehtivat erandit tuleks kohaldada kuni 31. 
detsembrini 2015, et tootjad saaksid 

(4) Sellise kasutamise suhtes praegu 
kehtivat erandit tuleks kohaldada kuni 31. 
detsembrini 2018, et asjaomased tootjad, 
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paremini kohaneda asjakohaste 
tehnoloogialahendustega.

ringlussevõtjad ja tarbijad kõigis liidu 
piirkondades saaksid ühtmoodi kohaneda 
asjakohaste asendustehnoloogiatega.

Or. en

Selgitus

Kuna kaadmiumnikkelpatareide kasutamist juhtmeta mootortööriistades ei peeta ohtlikuks, 
võib tööstusele tehnoloogiamuutustega kohanemiseks lubada pikemat üleminekuperioodi. Kui 
juhtmeta mootortööriistades kasutatavad odavad alternatiivid kiiremini kõrvale jätta, on selle 
hinnamõju tarbijatele märkimisväärne. Tootjate andmetel kallineksid miljon tooteühikut enam 
kui 50 miljoni euro võrra ja see vahe tuleks katta tarbijatel.

Muudatusettepanek 23
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Turule laskmise mõiste tuleks 
ühtlustada mõistega, mida kasutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2011. aasta direktiivis 2011/65/EL 
teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta elektri- ja 
elektroonikaseadmetes.

Or. en

Selgitus

Teatavate ohtlike ainete kasutamine elektri- ja elektroonikaseadmetes (nt juhtmega 
mootortööriistades) kuulub ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi alla, nende 
kasutamine elektri- ja elektroonikaseadmete (nt juhtmeta mootortööriistade) patareides ja 
akudes kuulub aga patareide direktiivi alla. Praegu kasutatakse neis direktiivides turule 
laskmise mõistet erinevalt. Õigem on mõisted ühtlustada, seda eeldab ka 2008. aastal tehtud 
muudatus patareide direktiivi artikli 6 lõikes 2.

Muudatusettepanek 24
Miroslav Ouzký
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tootjate registreerimise nõuded ja 
vorm peavad olema kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. 
aasta direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja 
elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 
(elektroonikaromude) kohta)1 artikli 16 
lõikega 3 ja X lisa A osaga.
Tootjate registreerimise nõuded ja vorm 
peavad olema jätkuvalt kooskõlas 
registreerimise nõuete ja vormiga 
vastavalt komisjoni 5. augusti 2009. aasta 
otsusele 2009/603/EÜ, millega 
kehtestatakse vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
2006/66/EÜ patareide ja akude tootjate 
registreerimisnõuded.
________________

1 ELT L 197, 24.7.2012, lk 38.

Or. en

Selgitus

Patareide registreerimisnõuded võeti vastu komisjoni 5. augusti 2009. aasta otsusega 
2009/603/EÜ. ELis on olemas mitte ainult seadmetega kaasas käivate, vaid ka eraldi 
müüdavate patareide registreerimissüsteemid. Komisjoni otsuse 2009/603/EÜ nõudeid tuleb 
samuti jätkuvalt kohaldada.

Muudatusettepanek 25
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tootjate registreerimise nõuded ja 
vorm peavad vajaduse korral olema 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja 
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elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 
(elektroonikaromude) kohta) artikli 16 
lõikega 3 ja X lisa A osaga.

Or. sl

Selgitus

Kuna patareid ja akud on elektri- ja elektroonikaseadmetesse sisse ehitatud, on asjakohane 
kasutada sama tootjate registreerimise menetlust. See vähendab tootjate halduskoormust.

Muudatusettepanek 26
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 3 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt 
13 a:
„13 a) „turul kättesaadavaks tegemine” –
patarei või aku tarnimine liidu turule 
kaubandustegevuse käigus toote 
levitamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks, kas tasu eest või tasuta;”.

Or. en

Selgitus

Turule laskmise piirangute osas ühtse lähenemise tagamiseks tuleks patareide direktiivis ning 
direktiivis ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes 
kasutada ühesuguseid mõisteid. Käesolev uus määratlus koos turule laskmise muudetud 
määratlusega oleks kooskõlas ka direktiiviga 2008/103/EÜ, mille artiklis 6 selgitati turule 
laskmise tähendust, kuid jäeti mõisted vastavalt muutmata.

Muudatusettepanek 27
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
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Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 3 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artikli 3 punkt 14 asendatakse 
järgmisega:
„turule laskmine” – elektri- või 
elektroonikaseadme esmakordselt liidu 
turul kättesaadavaks tegemine;”.

Or. en

Selgitus

Turule laskmise piirangute osas ühtse lähenemise tagamiseks tuleks patareide direktiivis ning 
direktiivis ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes 
kasutada ühesuguseid mõisteid. Käesolev uus määratlus koos turule laskmise muudetud 
määratlusega oleks kooskõlas ka direktiiviga 2008/103/EÜ, mille artiklis 6 selgitati turule 
laskmise tähendust, kuid jäeti mõisted vastavalt muutmata.

Muudatusettepanek 28
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Lõike 1 punktis a sätestatud keeldu 
ei kohaldata nööpelementide suhtes, 
mille elavhõbedasisaldus ei ületa 2 % 
massist kuni 30. juunini 2014.”

Or. en

Selgitus

Iga liiki elavhõbedat mittesisaldavad nööpelemendid on turul kättesaadavad ning nende 
tulemusnäitajad on samasugused nagu elavhõbedasisaldusega elementidel. Isegi Euroopa 
Teisaldatavate Patareide Ühendus (European Portable Battery Association – EPBA) palub 
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loobuda nende kasutamisest 31. detsembriks 2014, mitte sellest hilisemal tähtajal, nagu 
soovitab raportöör. Kasutamisest tuleks loobuda võimalikult kiiresti, s.t 2014. aasta juuni 
lõpuks, mil ülevõtmisperioodi lühendatakse 18 kuult 12 kuule.

Muudatusettepanek 29
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Lõike 1 punktis a sätestatud keeldu 
ei kohaldata nööpelementide suhtes, 
mille elavhõbedasisaldus ei ületa 2 % 
massist kuni 31. detsembrini 2013.”

Or. en

Selgitus

Komisjoni aruandes BIOIS 2012 peetakse vajalikuks vähendada elavhõbeda väliskeskkonda 
sattumise ohtu. Ning tööstuse esindajad (EPBA) ise kinnitavad, et direktiivis 2006/66/EÜ 
nööpelementide patareide elavhõbedasisaldusele tehtud erandist on reaalselt võimalik 
loobuda aastaks 2014.

Muudatusettepanek 30
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Lõike 1 punktis a sätestatud keeldu 
ei kohaldata nööpelementide suhtes, 
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mille elavhõbedasisaldus ei ületa 2 % 
massist kuni 31. detsembrini 2014.”

Or. sl

Selgitus

Elavhõbedasisalduseta nööpelemendid on turul juba olemas. Tähtaeg on põhjendatud 
tulemusliku ülemineku tagamiseks ning ohutuse ja tehnoloogia tõhususega seotud murede 
hajutamiseks. Pakutud tähtaeg vastab ka nõudele tagada kõige kergemini ohustatavate 
elanikerühmade, eriti laste ohutus, et nad ei peaks asjatult elavhõbedaga kokku puutuma.

Muudatusettepanek 31
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Artikli 4 lõige 2 asendatakse
järgmisega:
„2. Lõike 1 punktis a sätestatud keeldu 
ei kohaldata nööpelementide suhtes, 
mille elavhõbedasisaldus ei ületa 2 % 
massist kuni 31. detsembrini 2014.”.

Or. en

Selgitus

It is important to reduce the risk of mercury being released into the environment as button 
cells easily escape separate collection. The EU button cell market is already experiencing a 
shift towards Hg-free button cells; currently, Hg-free button cells represent approximately 
39% of the EU button cell market. Hg-free versions are now commercially available for all 
applications and with same performance parameters as the mercury ones. Countries, 
exporting large amounts of button cells to the EU market, such as China, will be encouraged 
to accelerate the switch to the manufacture of Hg-free button cells, which could have a global 
impact on the use of mercury in this industry sector.

Muudatusettepanek 32
Dan Jørgensen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/66/EÜ 
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) juhtmeta mootortööriistades kuni 31. 
detsembrini 2015.

c) juhtmeta mootortööriistades kuni 31. 
detsembrini 2013.

Or. en

Selgitus

Kaadmium on keskkonnale väga ohtlik ja inimestele mürgine. Määruses REACH liigitatakse 
ta väga ohtlikuks aineks. Tööstusel on olnud aastaid aega kaadmiumnikkelpatareide 
kasutamisest loobuda, kuna alternatiivsed tooted on olemas ja toimivad hästi. Seepärast 
tuleks direktiivis 2006/66/EÜ kaadmiumnikkelpatareidele tehtud erand võimalikult ruttu 
kaotada.

Muudatusettepanek 33
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) juhtmeta mootortööriistades kuni 31. 
detsembrini 2015.

c) juhtmeta mootortööriistades kuni 30. 
juunini 2014.

Or. en

Selgitus

Komisjoni keskkonnamõju hinnangus leiti, et kui erand kaotada 2016. aasta asemel 2013. 
aastal, on saadav ökoloogiline kasu 60% suurem ning võimalike vähijuhtude arv väheneb 
umbes 100 võrra. Kaadmiumi asendajad juhtmeta mootortööriistades on juba aastaid 
laialdaselt kättesaadavad, seepärast pole mõtet anda tööstusele rohkem aega mõningase 
kokkuhoiu saavutamiseks inimtervise ja keskkonna arvel. Pakutav tähtaeg on isegi vähem 
ambitsioonikas kui komisjoni mõjuhinnangus esitatud variandis 2.
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Muudatusettepanek 34
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) juhtmeta mootortööriistades kuni 31. 
detsembrini 2015.

c) juhtmeta mootortööriistades kuni 31. 
detsembrini 2018.

Or. sl

Muudatusettepanek 35
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) juhtmeta mootortööriistades kuni 31. 
detsembrini 2015.

c) juhtmeta mootortööriistades kuni 31. 
detsembrini 2018.

Or. fr

Selgitus

Kuna kaadmiumnikkelpatareide kasutamine iseenesest ei ole ohtlik, tuleks tagada küllalt pikk 
üleminekuaeg, et selle valdkonna asjaosalised saaksid muutustega kohaneda.

Muudatusettepanek 36
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) juhtmeta mootortööriistades kuni 31. 
detsembrini 2015.

c) juhtmeta mootortööriistades kuni 31. 
detsembrini 2018.

Or. en

Selgitus

Erandi varasem kaotamine mõjutab ringlussevõtjate kavasid uute patareitehnoloogiate 
ringlussevõtu protsessidesse investeerimiseks. Kuna kaadmiumnikkelpatareide kasutamist 
juhtmeta mootortööriistades ei peeta ohtlikuks, võib tööstusele tehnoloogiamuutustega 
kohanemiseks lubada pikemat üleminekuperioodi. Juhtmeta mootortööriistades kasutatavate 
odavate alternatiivide kõrvalejätmise mõju tarbijate kuludele on märkimisväärne.

Muudatusettepanek 37
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Artikli 6 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et patareisid või 
akusid, mis ei vasta käesoleva direktiivi 
nõuetele, ei lastaks turule.
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et patareisid või akusid, mis ei 
vasta käesoleva direktiivi nõuetele, ei 
tehtaks enam turul kättesaadavaks üks 
aasta pärast nende kasutamisest 
loobumise tähtaega.
Käesoleva direktiivi nõuetele 
mittevastavad patareid või akud, mis 
lastakse turule pärast kõnealuseid 
kuupäevi, kõrvaldatakse turult.”

Or. en
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Selgitus

Kasutamisest loobumise uusi tähtaegu arvestades tuleb artikli 6 lõige 2, mida muudeti aktiga 
2008/103/EC, viia kooskõlla teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivis toodud 
uue turule laskmise mõistega, sest see ühtlustaks piirangutähtaegade kohaldamist. Seejuures 
tuleb anda ka kuupäev, millest alates tooteid, mida ei või enam turule lasta, ei või ka enam 
turul kättesaadavaks teha. Üks aasta on selleks mõistlik aeg.

Muudatusettepanek 38
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine 
lõik:
„Kaadmiumi sisaldavaid juhtmeta 
mootortööriistades kasutamiseks 
ettenähtud teisaldatavaid patareisid ja 
akusid, mis ei vasta artikli 4 lõike 1 
nõuetele, ei või pärast 31. detsembrit 2013 
enam turule lasta ja kui nad siiski pärast 
31. detsembrit 2014 turul ringlevad, tuleb 
nad turult kõrvaldada.”

Or. en

Selgitus

Mõistlik on eeldada, et üks aasta pärast kaadmiumi sisaldavate patareide turule laskmise 
keelustamist on sellised turule jäänud tooted sealt kõrvaldatud.

Muudatusettepanek 39
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine 
lõik:
„Nööpelemente, mis ei vasta artikli 4 lõike 
1 nõuetele, ei või pärast 31. detsembrit 
2013 enam turule lasta ja kui nad siiski 
pärast 31. detsembrit 2014 turul 
ringlevad, tuleb nad turult kõrvaldada.”

Or. en

Selgitus

Mõistlik on eeldada, et üks aasta pärast elavhõbedat sisaldavate nööpelementide turule 
laskmise keelustamist on sellised turule jäänud tooted sealt kõrvaldatud.

Muudatusettepanek 40
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine 
lõik:
„Nööpelemente, mis ei vasta artikli 4 lõike 
1 nõuetele, kuid mis enne 31. detsembrit 
2014 seaduslikult turule lasti, võib 
turustada kuni 31. detsembrini 2016.”

Or. en

Muudatusettepanek 41
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
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Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine 
lõik:
„Enne eelnimetatud tähtaega seaduslikult 
turule lastud juhtmeta mootortööriistades 
kasutamiseks ettenähtud patareide ja 
akude varusid ei või müüa kauem kui 31. 
detsembrini 2017.”

Or. sl

Selgitus

Kaadmiumnikkelpatareidele kehtestatud erandi kehtivusaja pikendamine võimaldab 
majandusüksustel kogu väärtusahela ulatuses paremini kohaneda. Nõuetele mittevastavate 
patareide ja akude kohene turult kõrvaldamine on nii majanduslikult kui ka ökoloogiliselt 
mõttetu. Tulemuslikum on määrata ringlussevõtu ja kogu jäätmeprotsessi jaoks tähtaeg. 
Jääkmaterjali kogumine aitab ka tagada nende väga oluliste toorainete tõhusa 
korduvkasutuse.

Muudatusettepanek 42
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine 
lõik:
„Kaadmiumi sisaldavaid juhtmeta 
mootortööriistades kasutamiseks 
ettenähtud teisaldatavaid patareisid ja 
akusid, mis ei vasta artikli 4 lõike 1 
nõuetele, ei tohi pärast 31. detsembrit 
2018 enam turule lasta. Patareid või 
akud, mis ei vasta käesoleva direktiivi 
nõuetele ja mis lastakse turule pärast 
kõnealust kuupäeva, kõrvaldatakse 
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turult.”

Or. en

Selgitus

Tööstus on juba hakanud pakkuma juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks muid 
patareitehnoloogiaid, nt liitium-ioonpatareisid. Loomuliku äritsükli käigus asendatakse 
kaadmiumnikkeltehnoloogia lõpuks liitium-ioontehnoloogia ja muude uute tehnoloogiatega. 
Seepärast pole põhjust turult kõrvaldamist forsseerida. Määruse 765/2008 kohaselt on turult 
kõrvaldamine õigustatud üksnes täieliku riskianalüüsi põhjal ja siis, kui see meede on riskiga 
proportsionaalne.

Muudatusettepanek 43
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Artiklile 6 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Asenduspatareisid lubatakse turule 
lasta viie aasta jooksul pärast patareide 
direktiivi 2006/66/EÜ artikli 4 lõikes 3 
toodud erandi tegelikku tühistamist.”

Or. en

Selgitus

Vältimaks seda, et juhtmeta tööriistadest tekib liiga palju jäätmeid (romusid), peaks patarei 
ülesütlemise korral olema lubatud asendada see teise samasugusega ja jätkata tööriista 
kasutamist. Sellel on positiivne hinnamõju lõpptarbijale. Samuti võetaks sel juhul arvesse 
ressursitõhususe põhimõtteid.

Muudatusettepanek 44
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
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Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikkel 11 asendatakse järgmisega:
„Patarei- ja akujäätmete kõrvaldamine
Liikmesriigid tagavad, et valmistajad 
konstrueerivad seadmed selliselt, et 
lõppkasutaja saab patarei- ja 
akujäätmeid lihtsalt kõrvaldada. 
Seadmetele, millesse sellised patareid ja 
akud paigaldatakse, tuleb kaasa anda 
juhis, milles selgitatakse, kuidas 
lõppkasutaja saab neid ohutult 
kõrvaldada, ja vajaduse korral 
teavitatakse lõppkasutajat paigaldatud 
patarei või aku tüübist. Neid sätteid ei 
kohaldata, kui ohutuse, tõhususe, 
meditsiiniliste või andmete säilimise 
vajaduste tõttu on vajalik katkematu 
energiavarustus ja pidev ühendus
seadme ja patarei või aku vahel.”

Or. en

Selgitus

Praeguse patareide direktiivi artikliga 11 kehtestatakse sätted patarei- ja akujäätmete 
kõrvaldamise kohta. Kuigi nende mõte seisnes alati kõrvaldamise kergendamises 
lõppkasutaja jaoks, nt et tagada tootele pikem eluiga tänu vananenud akude hõlpsale 
kõrvaldamisele, ei järgi kõik tootjafirmad seda põhimõtet (nt mõnede väga populaarsete 
nutitelefonide ja tahvelarvutite puhul). Seepärast tuleks sõnaselgelt näidata, et kõrvaldatavus 
tähendab hõlpsat kõrvaldatavust lõppkasutaja jaoks.

Muudatusettepanek 45
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 12 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 12 lõige 7 jäetakse välja. 4. Artikli 12 lõige 7 asendatakse 
järgmisega:

„7. Enne III lisa muutmise või 
täiendamise ettepanekute tegemist peab 
komisjon nõu asjakohaste 
huvigruppidega, eelkõige tootjatega, 
kogujatega, ringlussevõtjatega, 
töötlejatega, keskkonna- ja 
tarbijateorganisatsioonidega ning 
töövõtjate ühendustega. Komisjon 
teavitab artikli 24 lõikes 1 osutatud 
komiteed kõnealuste konsultatsioonide 
tulemustest.”

Or. sl

Muudatusettepanek 46
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi artikli 1 lõike 1 täitmiseks 
vajalikud õigusnormid hiljemalt 18 kuud
pärast jõustumiskuupäeva. Liikmesriigid 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi artikli 1 lõike 1 täitmiseks 
vajalikud õigusnormid hiljemalt 12 kuud
pärast jõustumiskuupäeva. Liikmesriigid 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Or. en

Selgitus

Selleks, et kiirelt tagada 2014. aasta juuni lõpuks kaadmiumi kasutamisest loobumist juhtmeta 
mootortööriistade akudes ja elavhõbeda kasutamisest loobumist nööpelementides, tuleks 
liikmesriikidel käesoleva direktiivi sätted üle võtta mitte 18, vaid 12 kuu jooksul.

Muudatusettepanek 47
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustumine Jõustumine ja konsolideerimine

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Direktiivi 2006/66/EÜ 
konsolideeritud versioon koostatakse 
kolme kuu jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. fr


