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Grozījums Nr. 17
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

(...), (…),

ar ko groza Direktīvu 2006/66/EK par 
baterijām un akumulatoriem un bateriju un 
akumulatoru atkritumiem attiecībā uz tādu 
kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un 
akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts 
izmantot bezvada elektriskajos 
instrumentos

ar ko groza Direktīvu 2006/66/EK par 
baterijām un akumulatoriem un bateriju un 
akumulatoru atkritumiem attiecībā uz tādu 
kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un 
akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts 
izmantot bezvada elektriskajos 
instrumentos, kā arī attiecībā uz 
podziņelementiem ar nelielu dzīvsudraba 
sastāvu un bateriju un akumulatoru 
vieglu izņemšanu 

Or. en

Pamatojums

Direktīvas pārskatīšanu noteica juridiskais pienākums pārskatīt atbrīvojumu no kadmija 
aizlieguma akumulatoriem, kuri paredzēti izmantošanai bezvada elektriskajos instrumentos, 
līdz 2010. gadam.  Ar to arī paredz iespēju atcelt izņēmumu no aizlieguma attiecībā uz 
podziņelementiem, kuru svarā nav vairāk kā 2 % dzīvsudraba, kas saskaņā ar Komisijas 
pētījumu „izrādījās ieguvēji ekoloģiskā ziņā, jo tiem ir ļoti niecīga negatīva ietekme uz 
ekonomiku”. Būtu jāprecizē arī noteikumi par bateriju izņemšanu.

Grozījums Nr. 18
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma (4) Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma 



PE501.952v01-00 4/21 AM\921558LV.doc

LV

būtu jāpiemēro līdz 2015. gada
31. decembrim, lai nozare varētu labāk 
pielāgot attiecīgās tehnoloģijas.

būtu jāpiemēro līdz 2013. gada
31. decembrim, lai nozare varētu labāk 
pielāgot attiecīgās tehnoloģijas.

Or. en

Pamatojums

Kadmijs ir ļoti bīstams videi un toksisks cilvēkiem. REACH regulā tas ir klasificēts kā īpaši 
bīstama viela. Ražotājiem bija atvēlēti daudzi gadi, lai pakāpeniski pārtrauktu NiCd bateriju 
ražošanu, jo tām ir alternatīvas, kas labi funkcionē. Tāpēc pēc iespējas drīz būtu jāatceļ 
atbrīvojums no aizlieguma, kas Direktīvā 2006/66/EK paredzēts attiecībā uz NiCd baterijām.

Grozījums Nr. 19
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma 
būtu jāpiemēro līdz 2015. gada 31. 
decembrim, lai nozare varētu labāk 
pielāgot attiecīgās tehnoloģijas.

(4) Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma 
nebūtu jāpiemēro pēc 2014. gada 
30. jūnija.

Or. en

Pamatojums

Kopš 1988. gada Kopienas politika ir vērsta uz kadmija aizstāšanu, kad ir pieejamas 
alternatīvas, un daudzus gadus tiesību aktus piemēroja šajā jomā attiecībā uz nolietotiem
transportlīdzekļiem un elektrisko un elektronisko iekārtu (RoHS).  Eiropas Parlaments 
2004. gadā attiecībā uz Bateriju direktīvu pirmajā lasījumā nepieņēma nekādus izņēmumus, 
kuri attiecas uz kadmiju elektriskajos instrumentos. Jau daudzus gadus ir plaši pieejamas 
alternatīvas kadmijam bezvada elektriskajos instrumentos. Nav nepieciešamības piešķirt 
ilgāku laiku, lai nozare varētu „pielāgoties”.

Grozījums Nr. 20
Romana Jordan

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums



AM\921558LV.doc 5/21 PE501.952v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma 
būtu jāpiemēro līdz 2015. gada 31. 
decembrim, lai nozare varētu labāk 
pielāgot attiecīgās tehnoloģijas.

(4) Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma 
būtu jāpiemēro līdz 2018. gada
31. decembrim, lai nozare varētu labāk 
pielāgot attiecīgās tehnoloģijas.

Or. sl

Grozījums Nr. 21
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma 
būtu jāpiemēro līdz 2015. gada
31. decembrim, lai nozare varētu labāk 
pielāgot attiecīgās tehnoloģijas.

(4) Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma 
būtu jāpiemēro līdz 2018. gada
31. decembrim, lai ražotāji, otrreizējās 
pārstrādes nozare un patērētāji varētu 
pielāgoties attiecīgajām alternatīvajām 
tehnoloģijām vienādi visos Savienības 
reģionos.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā niķeļa-kadmija bateriju izmantošana pati par sevi nav bīstama, ir jānodrošina 
pietiekami ilgs pārejas periods, lai šajā nozarē iesaistītie varētu piemēroties jaunajām 
prasībām,

Grozījums Nr. 22
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma 
būtu jāpiemēro līdz 2015. gada 31. 

(4) Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma 
būtu jāpiemēro līdz 2018. gada
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decembrim, lai nozare varētu labāk 
pielāgot attiecīgās tehnoloģijas.

31. decembrim, lai ražotāji, otrreizējās 
pārstrādes nozare un patērētāji visā 
vērtību ķēdē varētu labāk pielāgot 
attiecīgās alternatīvās tehnoloģijas vienādi 
visos Savienības reģionos.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nav oficiālu paziņojumu par Ni-Cd bateriju izmantošanas risku bezvada elektriskajos 
instrumentos, ir iespējams ilgāks pārejas periods, lai uzņēmumi pielāgotos tehnoloģiskajām 
pārmaiņām. Izmaksu ietekme uz patērētāju būs ievērojama, tāpēc ka jau agrāk ir izņemtas 
lētākas alternatīvas, kas izmantotas bezvada elektrisko instrumentu produkcijas klāstā. 
Saskaņā ar nozares pārstāvju paziņojumu atšķirīgo izmaksu ietekme vienam miljonam vienību 
varētu veidot vairāk nekā EUR 50 miljonus, kas būs jāsedz patērētājam.

Grozījums Nr. 23
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Definīcija par „laišanu tirgū” būtu 
jāsaskaņo ar definīciju, kura lietota 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 8. jūnija Direktīvā 2011/65/ES 
par dažu bīstamu vielu izmantošanas 
ierobežošanu elektriskās un elektroniskās 
iekārtās.

Or. en

Pamatojums

Konkrētu bīstamu vielu izmantošana elektriskās un elektroniskās iekārtās (piemēram, 
elektriskajā instrumentā ar vadu) ietilpst RoHS direktīvas darbības jomā, savukārt uz to 
izmantošanu baterijās un akumulatoros, kas paredzēti lietošanai elektriskajās un 
elektroniskajās iekārtās (piemēram, bezvada elektriskajā instrumentā) attiecas Bateriju 
direktīva. Patlaban šajās direktīvās ir izmantotas dažādas definīcijas attiecībā uz „laišanu 
tirgū”. Ir ieteicams saskaņot definīcijas, ņemot vērā arī 2008. gadā izdarīto grozījumu 
Bateriju direktīvas 6. panta 2. punktā.
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Grozījums Nr. 24
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ražotāju reģistrācijas prasībām un 
formātam būtu jāatbilst reģistrācijas 
prasībām un formātam, kas noteikti 
saskaņā ar 16. panta 3. punktu un 
X pielikuma A daļu Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīvā 
2012/19/ES par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem (EEIA)1.
Ražotāju reģistrācijas prasībām un
formātam būtu jāatbilst reģistrācijas 
prasībām un formātam, kas pieņemti ar 
2009. gada 5. augusta Komisijas Lēmumu 
2009/603/EK, ar ko nosaka prasības 
bateriju un akumulatoru ražotāju
reģistrācijai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/66/EK. 
________________

1 OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.

Or. en

Pamatojums

Reģistrācijas prasības attiecībā uz baterijām tika pieņemtas ar Komisijas 2009. gada augusta 
lēmumu (2009/603/EK). ES ir reģistrācijas sistēmas ne tikai attiecībā uz baterijām, kas 
iemontētas iekārtā, bet arī uz baterijām, kuras pārdod atsevišķi. Būtu arī jāturpina piemērot 
prasības, kas noteiktas Komisijas Lēmumā 2009/603/EK.

Grozījums Nr. 25
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)



PE501.952v01-00 8/21 AM\921558LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ražotāju reģistrācijas prasībām un 
formātam attiecīgā gadījumā ir jāatbilst 
16. panta 3. punktam un X pielikuma 
A daļai Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2012/19/ES par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem.

Or. sl

Pamatojums

Tā kā baterijas un akumulatorus izmanto elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI), tad to 
ražotāju reģistrācijas procesam ir jāatbilst tādai pašai procedūrai. Tas ražotājiem samazinās 
administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 26
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
3. pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. direktīvas 3. pantā iekļauj šādu 
(13a) punktu:
”(13a)„darīt pieejamu tirgū” nozīmē, 
veicot komercdarbību, par samaksu vai 
par brīvu piegādāt bateriju vai 
akumulatoru izplatīšanai, patēriņam vai 
lietošanai Savienības tirgū;”

Or. en

Pamatojums

Bateriju direktīvā būtu jāizmanto tādas pašas definīcijas kā direktīvā par dažu bīstamo vielu 
izmantošanas ierobežošanu elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs (RoHS), lai nodrošinātu 
saskanīgu pieeju attiecībā uz ierobežojumiem laišanai tirgū. Šī jaunā definīcija kopā ar 
pārskatīto definīciju par „laišanu tirgū” būtu arī saskanīga ar Direktīvu 2008/103/EK, kuras 
6. pantā precizēta „laišana tirgū”, bet nebija izdevies attiecīgi pielāgot definīcijas.
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Grozījums Nr. 27
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
3. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a direktīvas 3. panta 14. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„laišana tirgū” ir darbība, kad elektrisko 
un elektronisko iekārtu (EEI) pirmo reizi 
dara pieejamu Savienības tirgū;”

Or. en

Pamatojums

Bateriju direktīvā būtu jāizmanto tādas pašas definīcijas kā direktīvā par dažu bīstamo vielu 
izmantošanas ierobežošanu elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs (RoHS), lai nodrošinātu 
saskanīgu pieeju attiecībā uz ierobežojumiem laišanai tirgū. Šī pārskatītā definīcija būtu arī 
saskanīga ar Direktīvu 2008/103/EK, kuras 6. pantā precizēta „laišana tirgū”, bet nebija 
izdevies attiecīgi pielāgot definīcijas.

Grozījums Nr. 28
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – - 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b direktīvas 4. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
”2. Līdz 2014. gada 30. jūnijam šā panta 
1. punkta a) apakšpunktā ietvertais 
aizliegums neattiecas uz 
podziņelementiem, kuru svarā nav 
vairāk kā 2 % dzīvsudraba.”
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Or. en

Pamatojums

Tagad var iegādāties dzīvsudrabu nesaturošus podziņelementus visu veidu lietojumiem, un to 
darbības rādītāji ir tādi paši kā tiem, kas satur dzīvsudrabu. Pat Eiropas Pārnēsājamo 
bateriju ražotāju asociācija aicina noteikt pakāpenisku nomaiņu līdz 2014. gada 
31. decembrim, nevis līdz […] 31. decembrim, kā ierosinājis referents. Ražošanas 
pārtraukšana būtu jāizdara pēc iespējas drīz, kuru varētu beigt 2014. gada jūnija beigās, kad 
pārejas periods būtu saīsināts no 18 mēnešiem uz 12 mēnešiem.

Grozījums Nr. 29
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – - 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
4. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b direktīvas 4. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
”2. Līdz 2013. gada 31. decembrim šā 
panta 1. punkta a) apakšpunktā 
ietvertais aizliegums neattiecas uz 
podziņelementiem, kuru svarā nav 
vairāk kā 2 % dzīvsudraba.”

Or. en

Pamatojums

Kā norādīts Komisijas ziņojumā (BIOIS 2012), ir jāsamazina risks, ka dzīvsudrabs var nokļūt 
vidē. Arī pati nozare (EPBA) apstiprina, ka ir reāli iespējams atcelt Direktīvā 2006/66/EK 
paredzēto atbrīvojumu no aizlieguma attiecībā uz podziņelementu baterijām līdz 
2014. gadam.

Grozījums Nr. 30
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – -1.b punkts (jauns)
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Direktīva 2006/66/EK
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b direktīvas 4. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
”2. Līdz 2014. gada 31. decembrim šā 
panta 1. punkta a) apakšpunktā ietvertais 
aizliegums neattiecas uz 
podziņelementiem, kuru svarā nav vairāk 
kā 2 % dzīvsudraba.”

Or. sl

Pamatojums

Dzīvsudrabu nesaturošu podziņelementu baterijas jau ir tirgū.  Lai nodrošinātu efektīvu 
pāreju un novērstu bažas par drošību un tehnoloģisko efektivitāti, noteiktais izpildes termiņš 
ir pamatots. Ierosinātais datums arī atbilst nosacījumam, ar ko garantē drošību 
neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, jo īpaši bērniem, kas tiek nevajadzīgi pakļauti 
dzīvsudraba iedarbībai.

Grozījums Nr. 31
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
1. pants – - 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
4. pants– 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b direktīvas 4. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
”2. Līdz 2014. gada 31. decembrim šā 
panta 1. punkta a) apakšpunktā 
ietvertais aizliegums neattiecas uz 
podziņelementiem, kuru svarā nav 
vairāk kā 2 % dzīvsudraba.”

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi samazināt risku, ka dzīvsudrabs var nokļūt vidē, jo dalītās savākšanas procesā 
podziņelementus var nepamanīt. Savienības podziņelementu tirgū jau notiek pāreja uz 
dzīvsudrabu nesaturošiem podziņelementiem. Pašlaik dzīvsudrabu nesaturoši podziņelementi 
veido apmēram 39 % no ES podziņelementu tirgus. Tagad var iegādāties dzīvsudrabu 
nesaturošas visu veidu baterijas, un to darbības rādītāji ir tādi paši kā dzīvsudrabu 
saturošām baterijām, un to apliecina arī vairākums nozares pārstāvju. Turklāt ar to mudinātu 
valstis, kuras uz ES tirgu eksportē lielu apjomu podziņelementu, piemēram, Ķīnu, paātrināt 
pāreju uz dzīvsudrabu nesaturošu podziņelementu ražošanu, kas varētu ietekmēt dzīvsudraba 
izmantošanu šajā ražošanas nozarē visā pasaulē.

Grozījums Nr. 32
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2006/66/EK
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) bezvada elektriskajos instrumentos līdz 
2015. gada 31. decembrim.

c) bezvada elektriskajos instrumentos līdz 
2013. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Kadmijs ir ļoti bīstams videi un toksisks cilvēkiem. REACH regulā tas ir klasificēts kā īpaši 
bīstama viela. Ražotājiem bija atvēlēti daudzi gadi, lai pakāpeniski pārtrauktu NiCd bateriju 
ražošanu, jo tām ir alternatīvas, kas labi funkcionē. Tāpēc pēc iespējas drīz būtu jāatceļ 
atbrīvojums no aizlieguma, kas Direktīvā 2006/66/EK paredzēts attiecībā uz NiCd baterijām.

Grozījums Nr. 33
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2006/66/EK
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) bezvada elektriskajos instrumentos līdz c) bezvada elektriskajos instrumentos līdz 
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2015. gada 31. decembrim. 2014. gada 30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā aprēķināts, ka ieguvums no tā, ka atbrīvojumu atceļ 
2013. gadā, nevis 2016. gadā, ir par 60 % lielāks, un ka varbūtējo saslimstības ar vēzi 
gadījumu skaits samazinātos par 100. Tā kā alternatīvas kadmijam bezvada elektriskajos 
instrumentos ir plaši pieejamas jau vairākus gadus, nav nepieciešamības piešķirt vairāk laika 
nozarei, lai ietaupītu izmaksas, kas būtu uz cilvēku veselības un vides rēķina. Ierosinātais 
datums nav noteikts pat tik vērienīgi, kā Komisijas veiktā ietekmes novērtējumā otrajā 
novērtētajā izvēlē.

Grozījums Nr. 34
Romana Jordan

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2006/66/EK
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) bezvada elektriskajos instrumentos līdz 
2015. gada 31. decembrim.

c) bezvada elektriskajos instrumentos līdz 
2018. gada 31. decembrim.

Or. sl

Grozījums Nr. 35
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2006/66/EK
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) bezvada elektriskajos instrumentos līdz 
2015. gada 31. decembrim.

c) bezvada elektriskajos instrumentos līdz 
2018. gada 31. decembrim.

Or. fr
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Pamatojums

Tā kā niķeļa-kadmija bateriju izmantošana pati par sevi nav bīstama, ir jānodrošina 
pietiekami ilgs pārejas periods, lai šajā nozarē iesaistītie varētu piemēroties jaunajām 
prasībām,

Grozījums Nr. 36
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2006/66/EK
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) bezvada elektriskajos instrumentos līdz 
2015. gada 31. decembrim.

c) bezvada elektriskajos instrumentos līdz 
2018. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojuma agrāka atcelšana ietekmēs pārstrādātāju ieguldījumu programmu, ar ko ievieš 
jaunas tehnoloģijas bateriju otrreizējās pārstrādes procesos.  Tā kā nav oficiālu paziņojumu 
par Ni-Cd bateriju izmantošanas risku bezvada elektriskajos instrumentos, ir iespējams ilgāks 
pārejas periods, lai uzņēmumi varētu pielāgoties tehnoloģiskajām pārmaiņām. Izmaksu 
ietekme uz patērētāju būs ievērojama, tāpēc ka ir izņemtas lētākas alternatīvas, kas 
izmantotas bezvada elektrisko instrumentu produkcijas klāstā.

Grozījums Nr. 37
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 6. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

”2. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
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baterijas vai akumulatorus, kas neatbilst 
šīs direktīvas prasībām, nelaiž tirgū.
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka baterijas vai 
akumulatori, kas neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, netiek vairs darīti pieejami 
tirgū attiecīgi vienu gadu pēc ražošanas 
izbeigšanas dienas.
Baterijas un akumulatorus, kas neatbilst 
šīs direktīvas prasībām un kas laisti 
tirgū attiecīgi pēc ražošanas izbeigšanas
dienas, izņem no tirgus.

Or. en

Pamatojums

Ievērojot jaunos noteiktos termiņus ražošanas pārtraukšanai, ir attiecīgi jāpielāgo 
pašreizējais 6. panta 2. punkts, kas grozīts ar Direktīvu 2008/103/EK, atbilstīgi jaunajai 
„laišanas tirģū” definīcijai, kas paņemta no RoHS, un ar to panāktu saskanību attiecībā uz 
ierobežojumu piemērošanas datumiem. Tomēr ir jānosaka beigu datums, līdz kuram produkti, 
kurus nedrīkst vairs laist tirgū, netiek vairs darīti pieejami tirgū.  Šim nolūkam viens gads ir 
saprātīgs periods.

Grozījums Nr. 38
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
6. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 6. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Pēc 2013. gada 31. decembra kadmiju 
saturošas pārnēsājamas baterijas un 
akumulatorus, kurus paredzēts izmantot 
bezvada elektriskajos instrumentos un 
kuri neatbilst 4. panta 1. punkta 
prasībām, nedrīkst laist tirgū, un tos 
izņem no tirgus, ja pēc 2014. gada 
31. decembra tie vēl ir pieejami tirgū.”;
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Or. en

Pamatojums

Viens gads pēc aizlieguma stāšanās spēkā attiecībā uz kadmiju saturošu bateriju tirgošanu ir 
saprātīgs periods, lai varētu sagaidīt, ka visi atlikušie produkti tirgū ir savākti.

Grozījums Nr. 39
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
6. pants – 2. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 6. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Pēc 2013. gada 31. decembra 
podziņelementus, kas neatbilst 4. panta 
1. punkta prasībām, nedrīkst laist tirgū, 
un tos izņem no tirgus, ja pēc 2014. gada 
31. decembra tie vēl ir pieejami tirgū;”

Or. en

Pamatojums

Viens gads pēc aizlieguma stāšanās spēkā attiecībā uz dzīvsudrabu saturošu podziņelemntu 
bateriju tirgošanu ir saprātīgs periods, lai varētu sagaidīt, ka visi atlikušie produkti tirgū ir 
savākti.

Grozījums Nr. 40
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
6. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 6. panta 2. punktam 
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pievieno šādu daļu:
”Podziņelementus, kas neatbilst 4. panta 
1. punkta prasībām, bet kas likumīgi laisti 
tirgū pirms 2014. gada 31. decembra, var 
turpināt tirgot līdz 2016. gada 
31. decembrim.”

Or. en

Grozījums Nr. 41
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
6. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a direktīvas 6. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:
”Bezvada elektriskajos instrumentos 
izmantojamo bateriju un akumulatoru 
krājumus, kuri tika likumīgi laisti tirgū 
pirms iepriekšminētās dienas, drīkst tirgot 
ne ilgāk kā līdz 2017. gada 
31. decembrim.”

Or. sl

Pamatojums

Pagarinot pašreizējo atbrīvojumu attiecībā uz niķeļa-kadmija baterijām, ekonomiskajām 
vienībām visā vērtību ķēdē dos iespēju labāk pielāgoties pārmaiņām. No ekonomikas un vides 
viedokļa raugoties, nav saprātīgi nekavējoties izņemt no tirgus to bateriju un akumulatoru 
krājumus, kuri neatbilst prasībām. Otrreizējo pārstrādātāju un visa atkritumu pārstrādes 
procesa vajadzībām termiņa noteikšana ir efektīvāka. Atkritumu materiāla savākšana arī 
palīdzēs nodrošināt šo ļoti svarīgo izejvielu lietderīgu atkārtotu izmantošanu.

Grozījums Nr. 42
Miroslav Ouzký
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
6. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 6. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:
”Pēc 2018. gada 31. decembra nedrīkst 
laist tirgū kadmiju saturošas 
pārnēsājamas baterijas un akumulatorus, 
kurus paredzēts izmantot bezvada 
elektriskajos instrumentos un kuri 
neatbilst 4. panta 1. punkta prasībām. 
Baterijas un akumulatorus, kas neatbilst 
šīs direktīvas prasībām un kas laisti tirgū 
pēc minētās dienas, izņem no tirgus.”

Or. en

Pamatojums

Nozare jau uzsāka piedāvāt alternatīvas bateriju tehnoloģijas, piemēram, litija-jonu baterijas, 
ko izmanto bezvada elektriskajos instrumentos. Dabiskajā uzņēmējdarbības ciklā NiCd 
tehnoloģiju galīgi aizstās litija-jonu un citas jaunas tehnoloģijas. Tāpēc nav iemesla piespiest 
izņemšanu no tirgus. Patiesi, saskaņā ar Regulu Nr. 765/2008 izņemšana no tirgus ir vienīgi 
tad pamatota, ja tā balstās uz pabeigtu riska novērtējumu un ja pasākums ir samērīgs ar 
risku.

Grozījums Nr. 43
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b direktīvas 6. pantam pievieno šādu 
punktu:
”2.a Aizstājamās baterijas atļauts laist 
tirgū piecu gadu laikā pēc tam, kad 
stājusies spēkā Direktīvas 2006/66/EK 
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4. panta 3. pantā paredzētā atbrīvojuma 
atcelšana;”

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu atkritumu (EEIA) rašanos no bezvada instrumentiem tad, kad 
beigušās baterijas, būtu jāatļauj nopirkt aizstājamās baterijas, un tādējādi varētu turpināt 
lietot bezvada instrumentu. Tam būtu pozitīva ietekme uz tiešā lietotāja izmaksām. Tā ir arī 
prakse, kurā ņem vērā resursu efektīvas izmantošanas principus.

Grozījums Nr. 44
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu:
„Atkritumu bateriju un akumulatoru 
izņemšana
Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji 
konstruē ierīces tā, lai atkritumu 
baterijas un akumulatorus tiešais 
lietotājs var viegli izņemt. Ierīcēm, kurās 
ir iestrādātas baterijas un akumulatori, 
pievieno instrukcijas par to, kā tiešais 
lietotājs var tos droši izņemt, un 
vajadzības gadījumā informāciju 
tiešajam lietotājam par iestrādāto 
bateriju un akumulatoru veidu. Šos 
noteikumus nepiemēro, ja drošības, 
darbības, medicīnisku vai datu 
integritātes iemeslu dēļ ir nepieciešama 
strāvas padeves nepārtrauktība un tas 
prasa pastāvīgu savienojumu starp ierīci 
un bateriju vai akumulatoru.”

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējās Bateriju direktīvas 11. pantā paredzēti atkritumu bateriju un akumulatoru 
izņemšanas noteikumi.  Lai gan tas vienmēr ir izprasts tā, ka tiešais lietotājs baterijas var 
viegli izņemt un ka tādējādi nodrošina izstrādājumu ilgāku lietošanu, izņemot akumulatorus, 
kuri ir nolietojušies, tomēr ne visas uzņēmējsabiedrības to ievēro (piemēram, attiecībā uz 
konkrētiem ļoti populāriem viedtālruņiem un planšetdatoriem). Tāpēc būtu skaidri jānosaka, 
ka bateriju viegla izņemšana nozīmē, ka to viegli var izdarīt tiešais lietotājs.

Grozījums Nr. 45
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2006/66/EK
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. direktīvas 12. panta 7. punktu svītro; 4. direktīvas 12. panta 7. punktu aizstāj ar 
šādu:

”7. Pirms Komisija ierosina grozīt vai 
papildināt III pielikumu, tā apspriežas ar 
attiecīgām ieinteresētām personām, jo 
īpaši ar ražotājiem, savācējiem, 
otrreizējiem pārstrādātājiem, apstrādes 
darbu veicējiem, vides aizsardzības 
organizācijām, patērētāju organizācijām 
un darbinieku apvienībām. Tā informē 
24. panta 1. punktā minēto komiteju par 
šo apspriežu rezultātiem.”

Or. sl

Grozījums Nr. 46
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas 1. panta 1. punkta 
prasības vēlākais 18 mēnešu laikā pēc šīs 

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas 1. panta 1. punkta 
prasības vēlākais 12 mēnešu laikā pēc šīs 
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direktīvas stāšanās spēkā. Dalībvalstis tūlīt 
dara Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus.

direktīvas stāšanās spēkā. Dalībvalstis 
uzreiz dara zināmus Komisijai minēto 
noteikumu tekstus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka ātri notiek kadmija lietošanas izbeigšana akumulatoros, kas paredzēti 
izmantošanai bezvada elektriskajos instrumentos, kā arī merkuriju saturošu bateriju nomaiņa, 
proti, līdz 2014. gada jūnija beigām, laiks, kas atvēlēts dalībvalstīm direktīvas noteikumu 
transponēšanai, būtu jāsamazina līdz 12 mēnešiem, nevis jāparedz 18 mēneši.

Grozījums Nr. 47
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stāšanās spēkā Stāšanās spēkā un konsolidācija

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Direktīvas 
2006/66/EK konsolidēto redakciju izstrādā 
triju mēnešu laikā kopš šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas.

Or. fr


