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Tarkistus 17
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

annettu annettu

paristoista ja akuista sekä käytetyistä 
paristoista ja akuista annetun direktiivin 
2006/66/EY muuttamisesta johdottomissa 
työkaluissa käytettäviksi tarkoitettujen 
kadmiumia sisältävien paristojen ja 
akkujen markkinoille saattamisen osalta

paristoista ja akuista sekä käytetyistä 
paristoista ja akuista annetun direktiivin 
2006/66/EY muuttamisesta johdottomissa 
työkaluissa käytettäviksi tarkoitettujen 
kadmiumia sisältävien paristojen ja 
akkujen ja vähän elohopeaa sisältävien 
nappiparistojen markkinoille saattamisen
sekä paristojen ja akkujen helpon 
poistamisen osalta

Or. en

Perustelu

Direktiivin tarkistamisen käynnisti oikeudellinen velvoite arvioida syyskuuhun 2010 mennessä 
uudelleen johdottomien työkalujen akuissa käytettäviksi tarkoitettua kadmiumia koskevaa 
poikkeusta. Tämä tarjoaa samalla tilaisuuden lopettaa enintään kaksi painoprosenttia 
elohopeaa sisältäviin nappiparistoihin sovellettu poikkeus, mikä osoittautui komission 
tutkimuksessa ympäristöhyötyjen kannalta selkeästi parhaaksi vaihtoehdoksi, johon ei liity 
juuri lainkaan kielteisiä taloudellisia vaikutuksia. Myös poistamista koskevia säännöksiä olisi 
selkiytettävä.

Tarkistus 18
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tätä käyttötarkoitusta koskevan (4) Tätä käyttötarkoitusta koskevan 



PE501.952v01-00 4/22 AM\921558FI.doc

FI

poikkeuksen soveltamista olisi jatkettava 
31 päivään joulukuuta 2015, jotta 
teollisuus voisi kehittää kyseessä olevia 
teknologioita edelleen.

poikkeuksen soveltamista olisi jatkettava 
31 päivään joulukuuta 2013, jotta 
teollisuus voisi kehittää kyseessä olevia 
teknologioita edelleen.

Or. en

Perustelu

Kadmium on hyvin vaarallista ympäristölle ja myrkyllistä ihmisille. REACH-asetuksessa se 
on luokiteltu erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi. Teollisuudella on ollut monta vuotta 
aikaa valmistautua nikkelikadmiumakkujen käytöstä poistumiseen, sillä hyvin toimivia 
vaihtoehtoja on saatavilla. Direktiivin 2006/66/EY mukainen nikkelikadmiumakkuja koskeva 
poikkeus olisi näin ollen poistettava mahdollisimman pian.

Tarkistus 19
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tätä käyttötarkoitusta koskevan 
poikkeuksen soveltamista olisi jatkettava 
31 päivään joulukuuta 2015, jotta 
teollisuus voisi kehittää kyseessä olevia 
teknologioita edelleen.

(4) Tätä käyttötarkoitusta koskevaa 
poikkeusta ei saisi soveltaa enää 
30 päivän kesäkuuta 2014 jälkeen.

Or. en

Perustelu

Kadmiumin korvaaminen, silloin kun vaihtoehtoja on saatavilla, on ollut yhteisön politiikkana 
vuodesta 1988 ja sitä on sovellettu monena vuotena romuajoneuvoja koskevassa 
lainsäädännössä sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta (RoHS-direktiivi). Euroopan 
parlamentti ei hyväksynyt paristodirektiivin ensimmäisessä käsittelyssä vuonna 2004 
poikkeusta johdottomien työkalujen kadmiumin osalta. Johdottomien työkalujen kadmiumille 
on ollut saatavilla vaihtoehtoja jo monen vuoden ajan. Teollisuudelle ei ole tarpeen myöntää 
lisäaikaa sopeutumista varten.

Tarkistus 20
Romana Jordan
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tätä käyttötarkoitusta koskevan 
poikkeuksen soveltamista olisi jatkettava 
31 päivään joulukuuta 2015, jotta 
teollisuus voisi kehittää kyseessä olevia 
teknologioita edelleen.

(4) Tätä käyttötarkoitusta koskevan 
poikkeuksen soveltamista olisi jatkettava 
31 päivään joulukuuta 2018, jotta 
teollisuus voisi kehittää kyseessä olevia 
teknologioita edelleen.

Or. sl

Tarkistus 21
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tätä käyttötarkoitusta koskevan 
poikkeuksen soveltamista olisi jatkettava 
31 päivään joulukuuta 2015, jotta
teollisuus voisi kehittää kyseessä olevia 
teknologioita edelleen.

(4) Tätä käyttötarkoitusta koskevan 
poikkeuksen soveltamista olisi jatkettava 
31 päivään joulukuuta 2018 jotta
asianomaiset tuottajat, kierrätysalan 
toimijat ja kuluttajat voisivat sopeutua
kyseessä oleviin korvaaviin teknologioihin 
yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa.

Or. fr

Perustelu

Ottaen huomioon, että itse nikkelikadmiumakkujen käyttö ei ole vaarallista, olisi alan 
toimijoille varattava riittävästi aikaa sopeutumista varten.

Tarkistus 22
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Tätä käyttötarkoitusta koskevan 
poikkeuksen soveltamista olisi jatkettava 
31 päivään joulukuuta 2015, jotta
teollisuus voisi kehittää kyseessä olevia 
teknologioita edelleen.

(4) Tätä käyttötarkoitusta koskevan 
poikkeuksen soveltamista olisi jatkettava 
31 päivään joulukuuta 2018, jotta koko 
arvoketjun muodostavat tuottajat, 
kierrätysala ja kuluttajat voisivat kehittää 
kyseessä olevia korvaavia teknologioita 
edelleen yhdenmukaisesti kaikkialla 
unionissa.

Or. en

Perustelu

Koska nikkelikadmiumakkujen käyttöön johdottomissa työkaluissa ei ole todettu liittyvän 
riskejä, voidaan siirtymäkautta pidentää, jotta ala voi sopeutua teknologian muutoksiin. 
Kuluttajien kannalta kustannusvaikutukset ovat merkittävät, koska edulliset vaihtoehdot 
poistuvat nopeasti johdottomien työkalujen tuotevalikoimasta. Alan laskelmien mukaan 
kustannusvaikutukset miljoonan laitteen osalta nousisivat yli 50 miljoonaan euroon, jotka 
lankeavat kuluttajien kannettaviksi.

Tarkistus 23
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) "Markkinoille saattamisen" 
käsitteen määritelmä olisi mukautettava 
vastaamaan tiettyjen vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 8 päivänä 
kesäkuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2011/65/EU käytettyä määritelmää.

Or. en

Perustelu

Tiettyjen vaarallisten aineiden käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (kuten johdollisissa 
työkaluissa) kuuluu RoHS-direktiivin soveltamisalan piiriin, kun taas niiden käyttö sähkö- ja 
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elektroniikkalaitteiden paristoissa ja akuissa (esimerkiksi johdottomat työkalut) kuuluu 
paristodirektiivin soveltamisalaan. Tällä hetkellä näissä direktiiveissä sovelletaan erilaista 
"markkinoille saattamisen" määritelmää. Olisi tarkoituksenmukaisempaa yhdenmukaistaa 
määritelmät, myös ottaen huomioon vuonna 2008 paristodirektiivin 6 artiklan 2 kohtaan tehty 
tarkistus.

Tarkistus 24
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tuottajia koskevien 
rekisteröintivaatimusten ja -muotojen olisi 
oltava yhdenmukaisia sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 4. heinäkuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2012/19/EU1 16 
artiklan 3 kohdassa ja liitteessä X 
olevassa A osassa vahvistettujen 
rekisteröintivaatimusten ja -muotojen 
kanssa.
Tuottajia koskevien 
rekisteröintivaatimusten ja -muotojen olisi 
säilyttävä yhdenmukaisina Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/66/EY mukaisista paristojen ja 
akkujen tuottajia koskevista 
rekisteröintivaatimuksista 5 päivänä 
elokuuta 2009 tehdyssä komission 
päätöksessä (2009/603/EY) vahvistettujen 
rekisteröintivaatimusten ja -muotojen 
kanssa.
________________

1 EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Perustelu

Paristoja koskevat rekisteröintivaatimukset hyväksyttiin komission päätöksellä (2009/603/EY) 
elokuussa 2009. EU:ssa on rekisteröintijärjestelmiä laitteisiin sisältyvien paristojen ohella 
myös yksittäin myytyjä paristoja varten. Myös komission päätöksessä 2009/603/EY vahvistetut 



PE501.952v01-00 8/22 AM\921558FI.doc

FI

vaatimukset olisi pidettävä voimassa.

Tarkistus 25
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tuottajia koskevien 
rekisteröintivaatimusten ja -muotojen olisi 
tarvittaessa oltava yhdenmukaisia sähkö-
ja elektroniikkalaiteromusta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2012/19/EU 16 artiklan 
3 kohdan ja liitteessä X olevan A osan 
kanssa.

Or. sl

Perustelu

Ottaen huomioon, että paristot ja akut kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden piiriin, on 
tarkoituksenmukaista, että tuottajien rekisteröintiä koskeva prosessi on vastaavanlainen. 
Tämä vähentää tuottajien hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 26
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
3 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään 3 artiklaan 13 a kohta 
seuraavasti:
"13 a) 'asettamisella saataville 
markkinoilla' tarkoitetaan pariston tai 
akun toimittamista unionin markkinoille 
liiketoiminnan yhteydessä jakelua, 
kulutusta tai käyttöä varten joko maksua 
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vastaan tai maksutta";

Or. en

Perustelu

Paristodirektiivissä olisi käytettävä samoja määritelmiä kuin vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetussa direktiivissä (RoHS), jotta 
varmistetaan yhdenmukainen toimintatapa markkinoille saattamista koskevien rajoitusten 
osalta. Tämä uusi määritelmä olisi yhdessä tarkistetun "asettamista saataville markkinoilla" 
koskevan määritelmän kanssa yhdenmukainen myös direktiivin 2008/103/EY kanssa, jonka 
6 artiklassa täsmennettiin käsitettä "asettaminen saataville markkinoilla", mutta jossa 
määritelmiä ei mukautettu vastaavasti.

Tarkistus 27
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
3 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Korvataan 3 artiklan 14 kohta 
seuraavasti:
'"markkinoille saattamisella" sähkö- ja 
elektroniikkalaitteen asettamista 
ensimmäistä kertaa saataville unionin 
markkinoilla;'

Or. en

Perustelu

Paristodirektiivissä olisi käytettävä samoja määritelmiä kuin vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetussa direktiivissä (RoHS), jotta 
varmistetaan yhdenmukainen toimintatapa markkinoille saattamista koskevien rajoitusten 
osalta. Tämä tarkistettu määritelmä olisi yhdenmukainen myös direktiivin 2008/103/EY 
kanssa, jonka 6 artiklassa täsmennettiin käsitettä "asettaminen saataville markkinoilla", 
mutta jossa määritelmää/määritelmiä ei mukautettu vastaavasti.

Tarkistus 28
Carl Schlyter
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 b. Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
'2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua kieltoa ei sovelleta enintään 
kaksi painoprosenttia elohopeaa 
sisältäviin nappiparistoihin ennen 
30 päivää kesäkuuta 2014.'

Or. en

Perustelu

Elohopeattomia nappiparistoja on kaupallisesti saatavilla kaikkiin sovelluksiin, ja niiden 
suorituskyky on sama kuin elohopeaa sisältävien nappiparistojen. Jopa kannettavien 
paristojen ja akkujen valmistajien ja myyjien eurooppalainen järjestö (EPBA) toivoo, että 
vaiheittainen käytöstäpoisto tapahtuu 31. joulukuuta 2014 mennessä, eikä 31. joulukuuta 
2013 mennessä, kuten esittelijä ehdottaa. Käytöstäpoiston olisi tapahduttava mahdollisimman 
nopeasti, eli vuoden 2014 kesäkuun loppuun mennessä, kun osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamisen määräaikaa lyhennetään 18:sta 12:een kuukauteen.

Tarkistus 29
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 b. Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
'2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua kieltoa ei sovelleta enintään 
kaksi painoprosenttia elohopeaa 
sisältäviin nappiparistoihin ennen 
31 päivää joulukuuta 2013.'
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Or. en

Perustelu

Komission teettämässä tutkimuksessa BIOIS 2012 osoitetaan, että elohopean ympäristöön 
pääsemisen riskiä on pienennettävä. Ala (EPBA) itsekin on vahvistanut, että direktiivin 
2006/66/EY mukainen nappiparistojen elohopeaa koskeva poikkeus voidaan realistisesti 
poistaa vuoteen 2014 mennessä.

Tarkistus 30
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 b. Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
'2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua kieltoa ei sovelleta enintään 
kaksi painoprosenttia elohopeaa 
sisältäviin nappiparistoihin ennen 
31 päivää joulukuuta 2014.'

Or. sl

Perustelu

Markkinoilla on jo saatavilla elohopeattomia nappiparistoja. Määräaika on perusteltu, jotta 
varmistetaan, että siirtyminen sujuu tehokkaasti, ja jotta turvallisuuteen ja teknologian 
toimivuuteen liittyvät huolenaiheet voidaan hälventää. Ehdotetulla määräajalla täytetään 
myös vaatimus varmistaa haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien ja erityisesti lasten 
turvallisuus, sillä viime mainitut altistetaan tarpeettomasti elohopealle.

Tarkistus 31
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

-1 b. Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
'2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua kieltoa ei sovelleta enintään 
kaksi painoprosenttia elohopeaa 
sisältäviin nappiparistoihin ennen 
31 päivää joulukuuta 2014.'

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 32
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2006/66/EY 
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) "c) johdottomissa työkaluissa 31 päivään 
joulukuuta 2015 saakka."

"c) johdottomissa työkaluissa 31 päivään 
joulukuuta 2013 saakka."

Or. en

Perustelu

Kadmium on hyvin vaarallista ympäristölle ja myrkyllistä ihmisille. REACH-asetuksessa se 
on luokiteltu erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi. Teollisuudella on ollut monta vuotta 
aikaa valmistautua nikkelikadmiumakkujen käytöstä poistumiseen, sillä hyvin toimivia 
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vaihtoehtoja on saatavilla. Direktiivin 2006/66/EY mukainen nikkelikadmiumakkuja koskeva 
poikkeus olisi näin ollen poistettava mahdollisimman pian.

Tarkistus 33
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2006/66/EY
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

"c) johdottomissa työkaluissa 31 päivään 
joulukuuta 2015 saakka."

"c) johdottomissa työkaluissa 30 päivään 
kesäkuuta 2014 saakka."

Or. en

Perustelu

Komission vaikutustenarvioinnin mukaan ympäristöhyödyt ovat 60 prosenttia suuremmat, 
mikäli poikkeus päättyy vuonna 2013 vuoden 2016 sijaan, ja seurauksena on tällöin noin 
100 syöpätapausta vähemmän. Johdottomien työkalujen kadmiumille on ollut saatavilla 
lukuisia vaihtoehtoja jo vuosien ajan, ja siksi teollisuudelle ei ole tarpeen myöntää lisäaikaa 
vain kustannusten säästämiseksi ihmisten terveyden ja ympäristön kustannuksella. Ehdotettu 
määräaika edustaa vaatimattomampaa kunnianhimoa kuin komission vaikutustenarvioinnissa 
esitetty vaihtoehto 2.

Tarkistus 34
Romana Jordan

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2006/66/EY
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) "c) johdottomissa työkaluissa 31 päivään 
joulukuuta 2015 saakka."

"c) johdottomissa työkaluissa 31 päivään 
joulukuuta 2018 saakka."

Or. sl
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Tarkistus 35
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2006/66/EY
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

"c) johdottomissa työkaluissa 31 päivään 
joulukuuta 2015 saakka."

"c) johdottomissa työkaluissa 31 päivään 
joulukuuta 2018 saakka."

Or. fr

Perustelu

Ottaen huomioon, että itse nikkelikadmiumakkujen käyttö ei ole vaarallista, olisi alan 
toimijoille varattava riittävästi aikaa sopeutumista varten.

Tarkistus 36
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2006/66/EY
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

"c) "c) johdottomissa työkaluissa 31 
päivään joulukuuta 2015 saakka."

"c) johdottomissa työkaluissa 31 päivään 
joulukuuta 2018 saakka."

Or. en

Perustelu

Poikkeuksen lakkauttaminen jo vuonna 2015 vaikuttaa kierrätysalan toimijoiden 
investointiohjelmiin, joilla edistetään uusien paristoteknologioiden kierrätysprosesseja. 
Koska nikkelikadmiumakkujen käyttöön johdottomissa työkaluissa ei ole todettu liittyvän 
riskejä, voidaan siirtymäkautta pidentää, jotta ala voi sopeutua teknologian muutoksiin. 
Kuluttajien kannalta kustannusvaikutukset ovat merkittävät, koska edulliset vaihtoehdot 
poistuvat johdottomien työkalujen tuotevalikoimasta.
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Tarkistus 37
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Korvataan 6 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
'2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavia toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että paristoja ja 
akkuja, jotka eivät ole tämän direktiivin 
säännösten mukaisia, ei saateta 
markkinoille.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
paristoja ja akkuja, jotka eivät ole tämän 
direktiivin säännösten mukaisia, ei 
saateta markkinoille enää sen jälkeen, 
kun asianomaisen käytöstäpoiston 
määräajasta on kulunut yksi vuosi.
Paristot ja akut, jotka eivät ole tämän 
direktiivin säännösten mukaisia ja jotka 
saatetaan markkinoille asianomaisen 
käytöstäpoiston määräajan jälkeen, on 
vedettävä pois markkinoilta.'

Or. en

Perustelu

Nykyinen 6 artiklan 2 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2008/103/EY, olisi 
mukautettava vastaamaan uusia käytöstäpoiston määräaikoja, ja siten yhdessä RoHS-
direktiivin mukaisen uuden "markkinoille saattamisen" määritelmän kanssa varmistetaan 
rajoittamismääräaikojen johdonmukainen soveltaminen. Tämän lisäksi olisi kuitenkin 
vahvistettava määräaika sille, mihin mennessä tuotteet, joita ei enää voida saattaa 
markkinoille, on myös vedettävä pois markkinoilta. Yksi vuosi on kohtuullinen määräaika.

Tarkistus 38
Dan Jørgensen
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
6 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
'Johdottomissa työkaluissa käytettäviksi 
tarkoitettuja kadmiumia sisältäviä 
kannettavia paristoja ja akkuja, jotka 
eivät täytä 4 artiklan 1 kohdassa 
asetettuja vaatimuksia, ei saa saattaa 
markkinoille 31 päivän joulukuuta 2013 
jälkeen, ja mikäli niitä pidetään edelleen 
kaupan 31 päivän joulukuuta 2014 
jälkeen, ne on vedettävä pois 
markkinoilta.'

Or. en

Perustelu

On perusteltua olettaa, että kadmiumia sisältävät paristot on kerätty pois markkinoilta vuosi 
sen jälkeen, kun niiden markkinoille saattamista koskeva kielto on tullut voimaan.

Tarkistus 39
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
6 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
'Nappiparistoja, jotka eivät täytä 
4 artiklan 1 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille 
31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen, ja 
mikäli niitä pidetään edelleen kaupan 
31 päivän joulukuuta 2014 jälkeen, ne on 
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vedettävä pois markkinoilta.'

Or. en

Perustelu

On perusteltua olettaa, että elohopeaa sisältävät nappiparistot on kerätty pois markkinoilta 
vuosi sen jälkeen, kun niiden markkinoille saattamista koskeva kielto on tullut voimaan.

Tarkistus 40
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
6 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
'Nappiparistoja, jotka eivät täytä 
4 artiklan 1 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia mutta jotka on saatettu 
markkinoille lainmukaisesti ennen 
31 päivää joulukuuta 2013, voidaan pitää 
kaupan 31 päivään joulukuuta 2016 asti.'

Or. en

Tarkistus 41
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
6 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
'Varastoissa olevia johdottomissa 
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työkaluissa käytettäviksi tarkoitettuja 
paristoja ja akkuja, jotka on saatettu 
markkinoille lainmukaisesti ennen edellä 
mainittua päivämäärää, voidaan pitää 
kaupan 31 päivään joulukuuta 2017 asti.'

Or. sl

Perustelu

Nykyisen nikkelikadmiumakkuja koskevan poikkeuksen pidentäminen mahdollistaa sen, että 
arvoketjun kaikki taloudelliset toimijat voivat sopeutua entistä paremmin. Talouden ja 
ympäristön kannalta ei ole järkevää poistaa markkinoilta heti kaikki paristot ja akut, jotka 
eivät täytä vaatimuksia. Kierrätyksen ja koko jätehuoltoprosessin näkökulmasta on 
tarkoituksenmukaisempaa asettaa määräaika. Jätteiden keruulla tuetaan myös tavoitetta 
varmistaa näiden merkittävien raaka-aineiden tehokas uusiokäyttö.

Tarkistus 42
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
6 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
'Johdottomissa työkaluissa käytettäviksi 
tarkoitettuja kadmiumia sisältäviä 
kannettavia paristoja ja akkuja, jotka 
eivät täytä 4 artiklan 1 kohdassa 
asetettuja vaatimuksia, ei saa saattaa 
markkinoille 31 päivän joulukuuta 2018 
jälkeen. Paristot ja akut, jotka eivät täytä 
tässä direktiivissä asetettuja vaatimuksia 
ja jotka saatetaan markkinoille kyseisen 
päivämäärän jälkeen, on vedettävä pois 
markkinoilta.'

Or. en

Perustelu

Teollisuus on jo alkanut tarjota vaihtoehtoisia paristoteknologioita, kuten litiumioniakkuja, 
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käytettäviksi johdottomien työkalujen sovelluksissa. Nikkelikadmiumteknologia korvataan 
normaalin liiketoimintasyklin puitteissa aikanaan litiumioni- ja muilla uusilla teknologioilla. 
Näin ollen ei ole syytä vaatia niiden poistamista markkinoilta. Asetuksen (EY) N:o 765/2008 
mukaan sitä paitsi markkinoilta pois vetäminen on oikeutettua vain, mikäli se perustuu riskien 
arviointiin ja toimenpide on oikeasuhteinen riskiin nähden.

Tarkistus 43
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Lisätään 6 artiklaan seuraava kohta:
'2 a. Korvaavien paristojen saattaminen 
markkinoille on sallittua viiden vuoden 
ajan sen jälkeen, kun paristodirektiivin 
2006/66/EY 4 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu poikkeus on tosiasiallisesti 
poistettu.'

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään jätteiden (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) tarpeeton muodostuminen 
johdottomista työkaluista, olisi sallittava, että kun paristo on saapunut elinkaarensa päähän, 
voidaan hankkia korvaava paristo, jotta johdotonta työkalun käyttöä voidaan jatkaa. Tämä 
vaikuttaa myönteisesti loppukäyttäjälle aiheutuviin kustannuksiin. Tässä käytännössä otetaan 
huomioon myös resurssitehokkuuden periaatteet.

Tarkistus 44
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
11 artikla
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Korvataan 11 artikla seuraavasti:
'Käytettyjen paristojen ja akkujen 
poistaminen
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valmistajat suunnittelevat laitteet 
sellaisiksi, että loppukäyttäjä voi ottaa
käytetyt paristot ja akut helposti pois. 
Paristoja tai akkuja sisältäviin laitteisiin 
on liitettävä ohjeet, joista ilmenee, miten 
loppukäyttäjä voi poistaa paristot tai akut 
turvallisesti, ja loppukäyttäjille on 
tarvittaessa ilmoitettava laitteeseen 
asennettujen paristojen tai akkujen laji. 
Näitä säännöksiä ei sovelleta, jos 
turvallisuuteen tai suorituskykyyn 
liittyvät taikka lääketieteelliset tai 
tietoturvallisuussyyt edellyttävät 
jatkuvaa virransyöttöä ja kiinteää 
kytkentää laitteen ja pariston tai akun 
välillä.'

Or. en

Perustelu

Nykyisen paristodirektiivin 11 artiklassa säädetään käytettyjen paristojen ja akkujen 
poistamisesta. Vaikka yleisesti ymmärrettiin, että tällä tarkoitetaan helppoa poistamista 
loppukäyttäjän kannalta, jotta varmistetaan esimerkiksi tuotteiden kestävyyden paraneminen 
tekemällä vanhojen akkujen poistamisesta helpon toimenpiteen, kaikki yritykset eivät 
kuitenkaan noudata säännöksiä (kuten tiettyjen hyvin suosittujen älypuhelinten ja 
taulutietokoneiden valmistaja). Siksi olisi todettava yksiselitteisesti, että helpolla 
poistamisella tarkoitetaan loppukäyttäjän suorittamaa poistamista.

Tarkistus 45
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/66/EY
12 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kumotaan 12 artiklan 7 kohta. 4. Korvataan 12 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:

'7. Ennen kuin komissio ehdottaa mitään 
muutoksia liitteeseen III tai liitteen 
täydentämistä, sen on kuultava 
asianomaisia sidosryhmiä, erityisesti 
tuottajia, kerääjiä, kierrättäjiä, 
käsittelijöitä, ympäristö- ja 
kuluttajajärjestöjä sekä 
työntekijäliittoja. Se ilmoittaa 24 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
komitealle kuulemisen lopputuloksesta.'

Or. sl

Tarkistus 46
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin 1 artiklan 1 kohdan 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset voimaan 18 
kuukauden kuluessa direktiivin 
voimaantulosta. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisina.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin 1 artiklan 1 kohdan 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset voimaan 12 
kuukauden kuluessa direktiivin 
voimaantulosta. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisina.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että johdottomien työkalujen kadmium sekä nappiparistojen elohopea 
poistetaan käytöstä ripeästi vuoden 2014 kesäkuun loppuun mennessä, olisi jäsenvaltioille 
varattu aika saattaa direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä lyhennettävä 
18:sta 12:een kuukauteen.

Tarkistus 47
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Voimaantulo Voimaantulo ja konsolidointi

Or. fr

Tarkistus 48
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Direktiivin 
2006/66/EY konsolidoitu toisinto on 
laadittava kolmen kuukauden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. fr


