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Pakeitimas 17
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

... m. ... ... d. ... m. ... ... d.
kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 
2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių 
bei baterijų ir akumuliatorių atliekų 
nuostatos dėl nešiojamų baterijų ir 
akumuliatorių, kurių sudėtyje yra kadmio ir 
kurie skirti naudoti belaidžiuose 
elektriniuose įrankiuose, pateikimo rinkai

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 
2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių 
bei baterijų ir akumuliatorių atliekų 
nuostatos dėl nešiojamų baterijų ir 
akumuliatorių, kurių sudėtyje yra kadmio ir 
kurie skirti naudoti belaidžiuose 
elektriniuose įrankiuose, ir sagos formos 
elementų, kurių sudėtyje yra mažai 
gyvsidabrio, pateikimo rinkai, ir dėl lengvo 
baterijų ir akumuliatorių išėmimo 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos peržiūrą paskatino teisinė prievolė iki 2010 m. rugsėjo mėn. persvarstyti nuostatas 
dėl išimties, taikomos belaidžių elektrinių įrankių baterijose naudojamam kadmiui.  Tai yra 
puiki proga panaikinti išimtį, taikomą sagos formos elementams, kuriuose gyvsidabrio kiekis 
sudaro ne daugiau kaip 2 % svorio ir kurie, Komisijos tyrimo duomenimis, pasirodė esantys 
„aiškus laimėtojai naudos aplinkai požiūriu ir darantys labai nedidelį neigiamą poveikį 
ekonomikai“. Nuostatos dėl baterijų ir akumuliatorių išėmimo taip pat turėtų būti 
patikslintos.

Pakeitimas 18
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis (4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis 
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turėtų būti toliau taikoma iki 2015 m.
gruodžio 31 d., kad sektorius turėtų 
galimybę geriau įsisavinti atitinkamas 
technologijas;

turėtų būti toliau taikoma iki 2013 m.
gruodžio 31 d., kad sektorius turėtų 
galimybę geriau įsisavinti atitinkamas 
technologijas;

Or. en

Pagrindimas

Kadmis yra labai kenksmingas aplinkai ir nuodingas žmonėms. Reglamente REACH jis 
klasifikuojamas kaip labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga. Pramonės subjektai turėjo 
daug metų laipsniškam nikelio-kadmio baterijų naudojimo nutraukimui, kadangi alternatyvų 
tikrai esama ir jos yra geros. Taigi Direktyvoje 2006/66/EB nikelio-kadmio baterijoms 
taikoma išimtis turėtų būti kuo greičiau panaikinta.

Pakeitimas 19
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis 
turėtų būti toliau taikoma iki 2015 m. 
gruodžio 31 d., kad sektorius turėtų 
galimybę geriau įsisavinti atitinkamas 
technologijas;

(4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis 
turėtų būti nebetaikoma nuo 2014 m. 
birželio 30 d.;

Or. en

Pagrindimas

Bendrija jau nuo 1988 m. taiko kadmio pakeitimo turimomis alternatyvomis politiką ir jau 
daug metų ši politika taikoma teisės aktuose dėl eksploatuoti nebetinkamų transporto 
priemonių ir elektros ir elektroninės įrangos. Per pirmąjį Baterijų direktyvos svarstymą 2004 
m. Europos Parlamentas nepriėmė jokių kadmio naudojimo elektriniuose įrankiuose išimčių.
Jau daug metų rinkoje esama belaidžių elektrinių įrankių, kurių sudėtyje yra alternatyvių 
kadmiui medžiagų. Taigi nebereikia skirti daugiau laiko pramonei „prisitaikyti“.

Pakeitimas 20
Romana Jordan
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis 
turėtų būti toliau taikoma iki 2015 m.
gruodžio 31 d., kad sektorius turėtų 
galimybę geriau įsisavinti atitinkamas 
technologijas;

(4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis 
turėtų būti toliau taikoma iki 2018 m.
gruodžio 31 d., kad sektorius turėtų 
galimybę geriau įsisavinti atitinkamas 
technologijas;

Or. sl

Pakeitimas 21
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis 
turėtų būti toliau taikoma iki 2015 m. 
gruodžio 31 d., kad sektorius turėtų 
galimybę geriau įsisavinti atitinkamas 
technologijas;

(4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis 
turėtų būti toliau taikoma iki 2018 m. 
gruodžio 31 d., kad gamintojai, 
perdirbimo pramonės subjektai ir 
suinteresuoti vartotojai turėtų galimybę
vienodai visuose Sąjungos regionuose
įsisavinti atitinkamas pakaitines
technologijas;

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi nikelio-kadmio baterijų naudojimas pats savaime nėra pavojingas, turėtų būti 
numatytas pakankamai ilgas pereinamasis laikotarpis, kad jas naudojantys pramonės 
subjektai turėtų laiko prisitaikyti.

Pakeitimas 22
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis 
turėtų būti toliau taikoma iki 2015 m. 
gruodžio 31 d., kad sektorius turėtų 
galimybę geriau įsisavinti atitinkamas 
technologijas;

(4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis 
turėtų būti toliau taikoma iki 2018 m. 
gruodžio 31 d., kad gamintojai, 
perdirbimo pramonės subjektai ir 
vartotojai visoje vertės grandinėje turėtų 
galimybę geriau ir vienodai visuose 
Sąjungos regionuose įsisavinti atitinkamas
pakaitines technologijas;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nesama viešai paskelbto nikelio-kadmio baterijų naudojimo belaidžiuose 
elektriniuose prietaisuose pavojaus, galima numatyti ilgesnį pereinamąjį laikotarpį ir suteikti 
verslo subjektams daugiau laiko prisitaikyti prie technologijos pokyčių. Poveikis vartojimo 
kainoms bus didžiulis dėl jau anksčiau uždraustų nebrangių alternatyvų belaidžių elektrinių 
įrankių asortimente. Pramonės duomenimis, skirtumas bus tas, kad už 1 mln. vienetų 
vartotojai mokės daugiau kaip 50 mln. EUR daugiau nei anksčiau.

Pakeitimas 23
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) apibrėžtis „pateikimas į rinką“ turėtų 
būti suderinta su 2011 m. birželio 8 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2011/65/ES dėl tam tikrų 
pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo 
naudojama apibrėžtimi;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimas elektros ir elektroninėje įrangoje (pvz., laidiniuose 
elektriniuose prietaisuose) patenka į Direktyvos 2002/95/EB (RoHS direktyva) taikymo sritį, o 
jų naudojimas elektros ir elektroninėje įrangos (pvz., belaidžio elektrinio įrankio) baterijose 
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patenka į Baterijų direktyvos taikymo sritį. Kol kas šiose direktyvose naudojamos skirtingos 
sąvokos „pateikimas į rinką“ apibrėžtys.  Būtų tikslingiau šias apibrėžtis suderinti, taip pat 
atsižvelgiant į Baterijų direktyvos 6 straipsnio 2 dalies 2008 pakeitimą.

Pakeitimas 24
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) gamintojo registravimo reikalavimai 
ir forma turėtų atitikti 2012 m. liepos 4 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų1 16 straipsnio 
3 dalyje ir X priedo A dalyje nustatytus 
registravimo reikalavimus ir formą.
Gamintojo registravimo reikalavimai ir 
forma turėtų atitikti 2009 m. rugpjūčio 
5 d. Komisijos sprendime, kuriuo pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/66/EB nustatomi baterijų ir 
akumuliatorių gamintojų registravimo 
reikalavimai (2009/603/EB), nustatytus 
registravimo reikalavimus ir formą.
________________

1 OL L 197, 2012 7 24, p. 38.

Or. en

Pagrindimas

Baterijų registravimo reikalavimai buvo nustatyti 2009 m. rugpjūčio mėn. Komisijos 
sprendimu (2009/603/EB). Europos Sąjungoje esama tokių registravimo sistemų, pagal kurias 
registruojamos ne tik įrangoje naudojamos, bet ir atskirai parduodamos baterijos. Komisijos 
sprendimo 2009/603/EB reikalavimai turėtų būti taikomi ir toliau.

Pakeitimas 25
Zofija Mazej Kukovič
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) gamintojo registravimo reikalavimai 
ir forma tam tikrais atvejais turi atitikti 
2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
16 straipsnio 3 dalyje ir X priedo A dalyje 
nustatytus registravimo reikalavimus ir 
formą;

Or. sl

Pagrindimas

Kadangi baterijos ir akumuliatoriai yra įtaisyti į elektros ir elektroninę įrangą, tikslinga 
numatyti, kad šios įrangos gamintojų registravimo procesas vyktų pagal tą pačią tvarką. Tai 
sumažins gamintojams tenkančią administracinę naštą.

Pakeitimas 26
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
3 straipsnio 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 3 straipsnyje įrašomas (13a) punktas:
„(13a) tiekimas rinkai – baterijų ar 
akumuliatorių tiekimas paskirstymo, 
vartojimo arba naudojimo Sąjungos 
rinkoje tikslais, vykdomas kaip komercinė 
veikla už atlygį arba nemokamai;“

Or. en

Pagrindimas

Baterijų direktyvoje turėtų būti vartojamos tos pačios apibrėžtys, kaip Direktyvoje dėl tam 
tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus požiūris į pateikimo rinkai apribojimus. Ši nauja apibrėžtis kartu su 
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patikslinta sąvokos „pateikimas į rinką“ apibrėžtimi taip pat būtų suderinama su Direktyva 
2008/103/EB, kurios 6 straipsnyje paaiškinta sąvokos „pateikimas į rinką“ reikšmė, bet 
apibrėžtys liko nepataisytos..

Pakeitimas 27
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
3 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. 3 straipsnio 14 punktas keičiamas 
taip:
„pateikimas į rinką – elektros ir 
elektroninės įrangos tiekimas Sąjungos 
rinkai pirmą kartą;“

Or. en

Pagrindimas

Baterijų direktyvoje turėtų būti vartojamos tos pačios apibrėžtys, kaip Direktyvoje dėl tam 
tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus požiūris į pateikimo rinkai apribojimus. Ši patikslinta apibrėžtis taip pat 
būtų suderinta su Direktyva 2008/103/EB, kurios 6 straipsnyje paaiškinta sąvokos 
„pateikimas į rinką“ reikšmė, bet apibrėžtys liko nepataisytos.

Pakeitimas 28
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
'2. 1 dalies a punkte nustatytas 
draudimas iki 2014 m. birželio 30 d.
netaikomas sagos formos elementams, 
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kuriuose gyvsidabrio kiekis sudaro ne 
daugiau kaip 2 % svorio.“

Or. en

Pagrindimas

Galima nusipirkti visiems prietaisams tinkamų sagos formos elementų be gyvsidabrio ir jų 
eksploataciniai parametrai yra tokie pat, kaip ir elementų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio. Net 
Europos nešiojamųjų baterijų gamintojų asociacija (ENBGA) prašo laipsniškam nutraukimui 
nustatyti 2014 m. gruodžio 31 d., o ne gruodžio 31 d. terminą, kaip siūlė pranešėjas.
Laipsniškas nutraukimas turėtų įvykti kuo greičiau, t. y. iki 2014 m. birželio mėn. pabaigos, 
kai perkėlimo laikotarpis sumažinamas nuo 18 iki 12 mėnesių.

Pakeitimas 29
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
'2. 1 dalies a punkte nustatytas 
draudimas iki 2013 m. gruodžio 31 d.
netaikomas sagos formos elementams, 
kuriuose gyvsidabrio kiekis sudaro ne 
daugiau kaip 2 % svorio.“

Or. en

Pagrindimas

Kaip teigta Komisijos užsakytoje bendrovės „Bio Intelligence Service“ ataskaitoje, būtina 
mažinti į aplinką išleidžiamo gyvsidabrio keliamą pavojų. Patys pramonės atstovai (ENBGA) 
tvirtina, kad Direktyvoje 2006/66/EB įmanoma ir realu panaikinti išimtį, taikomą 
gyvsidabriui sagos formos elementuose iki 2014 m.

Pakeitimas 30
Zofija Mazej Kukovič
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. 1 dalies a punkte nustatytas 
draudimas iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
netaikomas sagos formos elementams, 
kuriuose gyvsidabrio kiekis sudaro ne 
daugiau kaip 2 % svorio.“

Or. sl

Pagrindimas

Sagos formos elementai, kurių sudėtyje nėra gyvsidabrio, jau pateikti į rinką. Terminas yra 
pagrįstas, siekiant užtikrinti efektyvų perėjimą ir išspręsti visus rūpimus klausimus dėl 
saugumo ir technologinio efektyvumo. Siūlant šią datą taip pat išpildoma sąlyga užtikrinti 
pažeidžiamiausių grupių, ypač vaikų, be reikalo patiriančių sąlytį su gyvsidabriu, saugumą. 

Pakeitimas 31
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
'2. 1 dalies a punkte nustatytas 
draudimas iki 2014 m. gruodžio 31 d.
netaikomas sagos formos elementams, 
kuriuose gyvsidabrio kiekis sudaro ne 
daugiau kaip 2 % svorio.“

Or. en

Pagrindimas

It is important to reduce the risk of mercury being released into the environment as button 
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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.

Pakeitimas 32
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/66/EB 
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bevieliuose elektriniuose įrankiuose iki 
2015 m. gruodžio 31 d.;

c) bevieliuose elektriniuose įrankiuose iki 
2013 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Kadmis yra labai kenksmingas aplinkai ir nuodingas žmonėms. Reglamente REACH jis 
klasifikuojamas kaip labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga. Pramonės subjektai turėjo 
daug metų laipsniškam nikelio-kadmio baterijų naudojimo nutraukimui, kadangi alternatyvų 
tikrai esama ir jos yra geros Taigi Direktyvoje 2006/66/EB nikelio-kadmio akumuliatoriams 
taikoma išimtis turėtų būti kuo greičiau panaikinta.

Pakeitimas 33
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/66/EB
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bevieliuose elektriniuose įrankiuose iki 
2015 m. gruodžio 31 d.

c) bevieliuose elektriniuose įrankiuose iki 
2014 m. birželio 30 d.
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Or. en

Pagrindimas

Komisijai atlikus poveikio vertinimą nustatyta, kad panaikinus išimtį 2013 m. nauda aplinkai 
yra 60 proc. didesnė, nei ją panaikinus 2016 m. (galimų vėžio atvejų skaičius sumažėja 
maždaug 100). Kadangi jau daug metų rinkoje esama belaidžių elektrinių įrankių, kurių 
sudėtyje yra alternatyvių kadmiui medžiagų, pramonei nebereikia skirti daugiau laiko, kad ši 
galėtų sutaupyti šiek tiek sąnaudų žmogaus sveikatos ir aplinkos sąskaita. Siūloma data yra 
net mažiau ambicinga, nei 2 variantas, pateiktas Komisijos atliktame poveikio vertinime.

Pakeitimas 34
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/66/EB
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bevieliuose elektriniuose įrankiuose iki 
2015 m. gruodžio 31 d.;

c) bevieliuose elektriniuose įrankiuose iki 
2018 m. gruodžio 31 d.

Or. sl

Pakeitimas 35
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2006/66/EB
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bevieliuose elektriniuose įrankiuose iki 
2015 m. gruodžio 31 d.;

c) bevieliuose elektriniuose įrankiuose iki 
2018 m. gruodžio 31 d.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi nikelio-kadmio akumuliatorių naudojimas pats savaime nėra pavojingas, turėtų būti 
numatytas pakankamai ilgas pereinamasis laikotarpis, kad juos naudojantys pramonės 
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subjektai turėtų laiko prisitaikyti.

Pakeitimas 36
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/66/EB
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bevieliuose elektriniuose įrankiuose iki 
2015 m. gruodžio 31 d.

c) bevieliuose elektriniuose įrankiuose iki 
2018 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Ankstesnis išimties panaikinimas turės įtakos perdirbėjų investicijų į naujoms baterijų 
technologijoms taikomų perdirbimo procesų programai. Kadangi nesama viešai paskelbto 
nikelio-kadmio baterijų naudojimo belaidžiuose elektriniuose prietaisuose pavojaus, galima 
numatyti ilgesnį pereinamąjį laikotarpį ir suteikti verslo subjektams daugiau laiko prisitaikyti 
prie technologijos pokyčių. Poveikis vartojimo kainoms bus didžiulis dėl jau anksčiau 
uždraustų nebrangių alternatyvų belaidžių elektrinių įrankių asortimente.

Pakeitimas 37
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

'2. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, siekdamos užtikrinti, kad šios 
direktyvos reikalavimų neatitinkančios 
baterijos arba akumuliatoriai nebūtų 
pateikti į rinką.
Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
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užtikrinti, kad šios direktyvos 
reikalavimų neatitinkančios baterijos 
arba akumuliatoriai nebebūtų tiekiami 
rinkai praėjus metams po atitinkamos 
laipsniško nutraukimo datos.
Baterijos ir akumuliatoriai, kurie 
neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir 
kurie pateikiami į rinką po atitinkamos 
laipsniško nutraukimo datos, pašalinami
iš rinkos.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į naujas laipsniško nutraukimo terminus, dabartinio 6 straipsnio 2 dalis su 
pakeitimais, padarytais Direktyva 2008/103/EB, turi būti atitinkamai priderintas, laikantis 
naujos „pateikimo į rinką“ apibrėžties, paimtos iš RoHS direktyvos. Tai užtikrintų apribojimų 
datų taikymo nuoseklumą. Tačiau taip pat reikėtų nustatyti terminą, iki kurio produktai, kurie 
nebegali būti tiekiami rinkai, taip pat nebebūtų parduodami rinkoje. Vieni metai yra pagrįstas 
laikotarpis šiai nuostatai įgyvendinti.

Pakeitimas 38
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
6 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 6 straipsnio 2 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„4 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
reikalavimų neatitinkančios nešiojamos 
baterijos ir akumuliatoriai, kurių sudėtyje 
yra kadmio ir kurie skirti naudoti 
belaidžiuose elektriniuose įrankiuose, nuo 
2013 m. gruodžio 31 d. nebeteikiami 
rinkai ir, jei po 2014 m. gruodžio 31 d. jų 
dar yra rinkoje, jie iš rinkos pašalinami.“;

Or. en
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Pagrindimas

Praėjus metams po draudimo į rinką pateikti baterijas, kurių sudėtyje yra kadmio, 
įsigaliojimo, pagrįstai galima tikėtis, kad iš rinkos bus pašalintos visos likusios baterijos su 
kadmiu.

Pakeitimas 39
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
6 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 6 straipsnio 2 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„4 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
reikalavimų neatitinkantys sagos formos 
elementai nuo 2013 m. gruodžio 31 d. 
nebeteikiami rinkai ir, jei po 2014 m. 
gruodžio 31 d. jų dar yra rinkoje, jie iš 
rinkos pašalinami.“;

Or. en

Pagrindimas

Praėjus metams po draudimo į rinką pateikti baterijas, kurių sudėtyje yra kadmio, 
įsigaliojimo, pagrįstai galima tikėtis, kad iš rinkos bus išimtos visos likusios baterijos su 
kadmiu.

Pakeitimas 40
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
6 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 6 straipsnio 2 dalis papildoma šia 
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pastraipa:
„4 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
reikalavimų neatitinkantys sagos formos 
elementai, teisėtai pateikti į rinką iki 
2014 m. gruodžio 31 d., gali toliau būti 
parduodami iki 2016 m. gruodžio 31 d.“

Or. en

Pakeitimas 41
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
6 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 6 straipsnio 2 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Baterijų ir akumuliatorių, skirtų naudoti 
belaidžiuose elektriniuose įrankiuose ir 
teisėtai pateiktų į rinką iki minėtos datos, 
atsargos gali būti pardavinėjamos ne 
vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.“

Or. sl

Pagrindimas

Pratęsus šiuo metu galiojančią išimtį nikelio-kadmio baterijoms suteiks galimybę 
ekonominiams subjektams visoje vertės grandinėje geriau prisitaikyti. Ekonominiu ir 
aplinkosauginiu požiūriu neprasminga tučtuojau iš rinkos pašalinti reikalavimų 
neatitinkančių baterijų ir akumuliatorių atsargas. Kalbant apie perdirbimą ir visą atliekų 
tvarkymo procesą, veiksmingiau nustatyti terminą. Atliekų surinkimas taip pat padės 
užtikrinti, kad šios labai svarbios žaliavos būtų efektyviai perdirbtos.

Pakeitimas 42
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
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Direktyva 2006/66/EB
6 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 6 straipsnio 2 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„4 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
reikalavimų neatitinkančios nešiojamos 
baterijos ir akumuliatoriai, kurių sudėtyje 
yra kadmio ir kurie skirti naudoti 
belaidžiuose elektriniuose įrankiuose, nuo 
2018 m. gruodžio 31 d. nebeteikiami 
rinkai. Baterijos ir akumuliatoriai, kurie 
neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir 
kurie pateikiami į rinką po šios datos, 
pašalinami iš rinkos.“

Or. en

Pagrindimas

Pramonė jau pradėjo siūlyti belaidžiams elektriniams įrankiams skirtas alternatyvių 
technologijų baterijas, pavyzdžiui, ličio jonų baterijas. Pagal natūralų verslo ciklą nikelio-
kadmio technologiją ilgainiui pakeis ličio jonų ir kitos naujos technologijos. Taigi nėra 
pagrindo versti pašalinti produktus iš rinkos. Pagal Reglamentą 765/2008, pašalinimas iš 
rinkos pateisinamas tik tuo atveju, jei atliekamas rizikos įvertinimas ir kai priemonė yra 
proporcinga rizikai.

Pakeitimas 43
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 6 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Pakaitines baterijas leidžiama tiekti 
rinkai penkerius metus po to, kai 
panaikinama Direktyvos 2006/66/EB 4 
straipsnio 3 dalyje nurodyta išimtis;“
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingo belaidžių elektrinių įrankių atliekų susidarymo, turėtų būti 
leidžiama pasibaigus baterijai nusipirkti kitą bateriją neišmetant belaidžio elektrinio įrankio.
Tai turės teigiamos įtakos galutinio naudotojo išlaidoms. Tokiu būdu taip pat būtų 
atsižvelgiama į išteklių efektyvumo principus.

Pakeitimas 44
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 11 straipsnis pakeičiamas taip:
„Baterijų ir akumuliatorių išėmimas
Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai pagamintų prietaisus taip, 
kad išeikvotas baterijas ir akumuliatorius
lengvai galėtų išimti galutinis naudotojas. 
Prie prietaisų, į kuriuos įmontuotos 
baterijos ir akumuliatoriai, pridedamos 
instrukcijos, kuriose nurodoma, kaip 
galutinis naudotojas gali jas saugiai 
išimti ir, esant reikalui, galutiniam
naudotojui pateikiama informacija apie 
įmontuotų baterijų ir akumuliatorių tipą 
Šios nuostatos netaikomos, kai dėl su 
saugumu, veikimu, medicina ar 
duomenų integralumu susijusių 
priežasčių yra būtinas pastovus 
energijos tiekimas, kuriam reikalingas 
nuolatinis prietaiso ir baterijos ar 
akumuliatoriaus sujungimas.“

Or. en

Pagrindimas

Galiojančios Baterijų direktyvos 11 straipsnyje išdėstomos nuostatos dėl pasibaigusių 
baterijų ir akumuliatorių išėmimo. Nors visada buvo manoma, kad šioje nuostatoje kalbama 
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apie galutinių naudotojų galimybę lengvai išimti baterijas siekiant, pavyzdžiui, užtikrinti 
ilgesnį gaminio galiojimo laiką išimant nebeveikiančius akumuliatorius, ne visos įmonės to 
laikosi (pvz., tam tikri labai populiarūs išmanieji telefonai ir planšetės). Tai turėtų būti aiškiai 
numatyta, kad, kai kalbama apie lengvą išėmimą, turima omeny, kad baterijas lengvai išimti 
gali galutinis naudotojas.

Pakeitimas 45
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/66/EB
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 12 straipsnio 7 dalis išbraukiama; 4. 12 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Prieš siūlydama keisti arba pildyti III 
priedą, Komisija konsultuojasi su 
atitinkamais suinteresuotais subjektais, 
visų pirma gamintojais, surinkėjais, 
perdirbėjais, apdorojimą atliekančiais 
ūkio subjektais, aplinkosaugos 
organizacijomis, vartotojų 
organizacijomis ir darbuotojų 
asociacijomis. Ji praneša 24 straipsnio 1 
dalyke nurodytam komitetui apie šių 
konsultacijų rezultatus.“

Or. sl

Pakeitimas 46
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos 1 straipsnio 1 dalies būtų 
laikomasi ne vėliau kaip nuo 18 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos 1 straipsnio 1 dalies būtų 
laikomasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
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aktų nuostatų tekstą. aktų nuostatų tekstą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti spartų belaidžių elektrinių įrankių, kurių sudėtyje yra kadmio, ir sagos 
formos elementų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, naudojimo nutraukimą iki 2014 m. birželio 
30 d., valstybėms narėms nustatytas laikotarpis šios direktyvos nuostatoms perkelti turėtų būti 
sumažintas nuo 18 mėnesių iki 12 mėnesių.

Pakeitimas 47
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsigaliojimas Įsigaliojimas ir suvestinės redakcijos 
parengimas

Or. fr

Pakeitimas 48
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Direktyvos 
2006/66/EB suvestinė redakcija 
parengiama per tris mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. fr


