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Poprawka 17
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek
DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia [...] z dnia [...]

zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w 
sprawie baterii i akumulatorów oraz 
zużytych baterii i akumulatorów w 
odniesieniu do wprowadzania do obrotu
baterii i akumulatorów przenośnych 
zawierających kadm przeznaczonych do 
użytku w elektronarzędziach 
bezprzewodowych

zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w 
sprawie baterii i akumulatorów oraz 
zużytych baterii i akumulatorów w 
odniesieniu do wprowadzania na rynek
baterii i akumulatorów przenośnych 
zawierających kadm przeznaczonych do 
użytku w elektronarzędziach 
bezprzewodowych, ogniw guzikowych o 
niskiej zawartości rtęci oraz łatwego 
usuwania baterii i akumulatorów 

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana dyrektywy wynika z prawnego obowiązku dokonania do września 2010 r. przeglądu 
wyłączenia dotyczącego stosowania kadmu w akumulatorach używanych w 
elektronarzędziach bezprzewodowych. Stwarza to również sposobność do zakończenia 
stosowania wyłączenia dotyczącego ogniw guzikowych zawierających rtęć w ilości 
nieprzekraczającej 2% wagowo, które według opracowania Komisji okazały się „wyraźnym 
zwycięzcą pod względem korzyści dla środowiska, wywierając bardzo ograniczone negatywne 
skutki gospodarcze”. Należy także sprecyzować przepisy dotyczące usuwania.

Poprawka 18
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Obecne wyłączenie dotyczące tych 
zastosowań powinno nadal obowiązywać 
do dnia 31 grudnia 2015 r. w celu 
umożliwienia przemysłowi dalszego 
dostosowania odpowiednich technologii.

(4) Obecne wyłączenie dotyczące tych 
zastosowań powinno nadal obowiązywać 
do dnia 31 grudnia 2013 r. w celu 
umożliwienia przemysłowi dalszego 
dostosowania odpowiednich technologii.

Or. en

Uzasadnienie

Kadm jest bardzo niebezpieczny dla środowiska i toksyczny dla istot ludzkich. W 
rozporządzeniu REACH został sklasyfikowany jako substancja wzbudzająca szczególnie duże 
obawy. Przemysł miał wiele lat na opracowanie stopniowego odchodzenia od baterii niklowo-
kadmowych, ponieważ istnieją rozwiązania alternatywne, które dobrze się sprawdzają. Z tego 
powodu należy jak najszybciej zrezygnować z wyłączenia dotyczącego baterii niklowo-
kadmowych przewidzianego w dyrektywie 2006/66/WE.

Poprawka 19
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Obecne wyłączenie dotyczące tych 
zastosowań powinno nadal obowiązywać 
do dnia 31 grudnia 2015 r. w celu 
umożliwienia przemysłowi dalszego 
dostosowania odpowiednich technologii.

(4) Obecne wyłączenie dotyczące tych 
zastosowań powinno przestać
obowiązywać po dniu 30 czerwca 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zastępowanie kadmu w przypadku dostępności substancji alternatywnych jest ugruntowane w 
polityce Wspólnoty od 1988 r. i stosowane od wielu lat w prawodawstwie dotyczącym 
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RoHS). W 
pierwszym czytaniu dyrektywy w sprawie baterii w 2004 r. Parlament Europejski nie przyjął 
żadnych wyłączeń dotyczących kadmu w elektronarzędziach. Od wielu lat powszechnie 
dostępne są substancje alternatywne do kadmu w elektronarzędziach bezprzewodowych. Nie 
ma potrzeby udzielania przemysłowi dodatkowego czasu „na dostosowanie się”.
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Poprawka 20
Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Obecne wyłączenie dotyczące tych 
zastosowań powinno nadal obowiązywać 
do dnia 31 grudnia 2015 r. w celu 
umożliwienia przemysłowi dalszego 
dostosowania odpowiednich technologii.

(4) Obecne wyłączenie dotyczące tych 
zastosowań powinno nadal obowiązywać 
do dnia 31 grudnia 2018 r. w celu 
umożliwienia przemysłowi dalszego 
dostosowania odpowiednich technologii.

Or. sl

Poprawka 21
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Obecne wyłączenie dotyczące tych 
zastosowań powinno nadal obowiązywać 
do dnia 31 grudnia 2015 r. w celu 
umożliwienia przemysłowi dalszego
dostosowania odpowiednich technologii.

(4) Obecne wyłączenie dotyczące tych 
zastosowań powinno nadal obowiązywać 
do dnia 31 grudnia 2018 r. w celu 
umożliwienia zainteresowanym
producentom, przemysłowi
recyklingowemu i konsumentom
dostosowania się do odpowiednich
technologii zastępczych w jednolity sposób 
we wszystkich regionach Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ używanie baterii niklowo-kadmowych samo w sobie nie jest niebezpieczne, należy 
zapewnić wystarczająco długi okres przejściowy, aby umożliwić podmiotom w sektorze 
dostosowanie się.
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Poprawka 22
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Obecne wyłączenie dotyczące tych 
zastosowań powinno nadal obowiązywać 
do dnia 31 grudnia 2015 r. w celu 
umożliwienia przemysłowi dalszego 
dostosowania odpowiednich technologii.

(4) Obecne wyłączenie dotyczące tych 
zastosowań powinno nadal obowiązywać 
do dnia 31 grudnia 2018 r. w celu 
umożliwienia producentom, przemysłowi 
recyklingowemu i konsumentom w 
ramach całego łańcucha wartości
dalszego dostosowania odpowiednich 
technologii zastępczych we wszystkich 
regionach Unii w jednolity sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Brak zgłoszonego ryzyka stosowania baterii niklowo-kadmowych w elektronarzędziach 
bezprzewodowych pozwala na wprowadzenie dłuższego okresu przejściowego 
umożliwiającego przedsiębiorstwom dostosowanie się do zmian technologicznych. 
Konsumenci odczują znaczący wpływ na koszty wynikający z wcześniejszego wycofania tanich 
rozwiązań alternatywnych w asortymencie elektronarzędzi bezprzewodowych. Według 
przemysłu różnica wpływu na koszty w odniesieniu do 1 miliona jednostek, którą pokryją 
konsumenci, wyniesie ponad 50 milionów EUR.

Poprawka 23
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Definicję „wprowadzania na rynek” 
należy ujednolić z definicją stosowaną w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/65/WE z dnia 8 czerwca 2011 
r. w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
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Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(np. elektronarzędziach przewodowych) objęte jest dyrektywą RoHS, natomiast stosowanie 
tych substancji w bateriach i akumulatorach używanych w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (np. elektronarzędziach bezprzewodowych) reguluje dyrektywa w sprawie 
baterii. Obecnie w dyrektywach tych występują różne definicje „wprowadzania na rynek”. 
Właściwsze jest ujednolicenie tych definicji, również z uwagi na zmianę w 2008 r. art. 6 ust. 2 
dyrektywy w sprawie baterii.

Poprawka 24
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Wymogi i format dotyczące rejestracji 
producentów powinny być spójne z 
wymogami rejestracji i formatem 
określonymi w art. 16 ust. 3 i załączniku X 
część A do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE)1.
Wymogi i format dotyczące rejestracji 
producentów powinny pozostać spójne z 
wymogami rejestracji i formatem 
przyjętymi w decyzji Komisji 2009/603/WE 
z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiającej 
wymogi dotyczące rejestracji producentów 
baterii i akumulatorów zgodnie z 
dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.
________________

1 Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi rejestracji dotyczące baterii zostały przyjęte w decyzji Komisji z sierpnia 2009 r. 
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(2009/603/WE). W UE istnieją systemy rejestracji dotyczące nie tylko baterii montowanych w 
sprzęcie, ale również baterii sprzedawanych pojedynczo. Wymogi przewidziane w decyzji 
Komisji 2009/603/WE również powinny być nadal stosowane.

Poprawka 25
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Wymogi i format dotyczące rejestracji 
producentów muszą w stosownych 
przypadkach być spójne z art. 16 ust. 3 i 
załącznikiem X część A do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

Or. sl

Uzasadnienie

Ponieważ baterie i akumulatory są montowane w SEE, właściwe jest, aby proces rejestracji 
producentów odbywał się zgodnie z taką samą procedurą. Ograniczy to obciążenia 
administracyjne producentów.

Poprawka 26
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 3 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. w art. 3 dodaje się pkt 13a) 
w brzmieniu:
„13a) „udostępnianie na rynku” oznacza 
każde dostarczenie baterii lub 
akumulatora w celu jego dystrybucji, 
konsumpcji lub używania na rynku 
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unijnym w ramach działalności 
handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;”;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie baterii powinna zawierać takie same definicje jak dyrektywa w sprawie 
ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(RoHS), aby zapewnić spójne podejście do ograniczeń we wprowadzaniu na rynek. Ta nowa 
definicja wraz ze zmienioną definicją „wprowadzania na rynek” będzie również spójna z 
dyrektywą 2008/103/WE, w której w art. 6 sprecyzowano znaczenie „wprowadzania na 
rynek”, ale nie dostosowano odpowiednio definicji.

Poprawka 27
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -1a (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 3 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. w art. 3 pkt 14) otrzymuje brzmienie:
„wprowadzanie na rynek” oznacza 
udostępnienie SEE na rynku Unii po raz 
pierwszy;”;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie baterii powinna zawierać takie same definicje jak dyrektywa w sprawie 
ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(RoHS), aby zapewnić spójne podejście do ograniczeń we wprowadzaniu na rynek. Ta 
zmieniona definicja będzie również spójna z dyrektywą 2008/103/WE, w której w art. 6 
sprecyzowano znaczenie „wprowadzania na rynek”, ale nie dostosowano odpowiednio 
definicji.

Poprawka 28
Carl Schlyter
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -1b) (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b. w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakazu ustanowionego w ust. 1 lit. a) 
nie stosuje się do ogniw guzikowych o 
zawartości rtęci nie wyższej niż 2% 
wagowo do dnia 30 czerwca 2014 r.”;

Or. en

Uzasadnienie

Ogniwa guzikowe niezawierające rtęci są obecnie dostępne na rynku dla wszystkich rodzajów 
zastosowań i mają takie same parametry wydajności jak ogniwa zawierające rtęć. Nawet 
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Baterii (EPBA) wnosi o wycofanie do dnia 31
grudnia 2014, zamiast do 31 grudnia 2016, jak proponuje sprawozdawca. Wycofania należy 
dokonać jak najszybciej, tzn. zakończyć je do czerwca 2014 r., jeśli czas przewidziany na 
transpozycję zostanie skrócony z 18 do 12 miesięcy.

Poprawka 29
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -1b) (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b. w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakazu ustanowionego w ust. 1 lit. a) 
nie stosuje się do ogniw guzikowych o 
zawartości rtęci nie wyższej niż 2% 
wagowo do dnia 31 grudnia 2013 r.”;

Or. en

Uzasadnienie

Jak zostało udokumentowane przez Komisję w sprawozdaniu BIOIS 2012, konieczne jest 
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zmniejszenie ryzyka uwolnienia rtęci do środowiska. Nawet sam przemysł (EPBA) potwierdza, 
że możliwe i realne jest usunięcie do 2014 r. przewidzianego w dyrektywie 2006/66/WE 
wyłączenia dotyczącego rtęci w ogniwach guzikowych.

Poprawka 30
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -1b) (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b. w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakazu ustanowionego w ust. 1 lit. a) 
nie stosuje się do ogniw guzikowych o 
zawartości rtęci nie wyższej niż 2% 
wagowo do dnia 31 grudnia 2014 r.”;

Or. sl

Uzasadnienie

Ogniwa guzikowe niezawierające rtęci są już na rynku. Termin jest uzasadniony – zapewnia 
skuteczne przejście i wyeliminowanie wszelkich obaw co do bezpieczeństwa i efektywności 
technologicznej. Proponowana data spełnia również warunek zapewnienia bezpieczeństwa 
grupom najbardziej podatnym, zwłaszcza dzieciom, które są niepotrzebnie narażone na 
kontakt z rtęcią.

Poprawka 31
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -1b) (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b. w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakazu ustanowionego w ust. 1 lit. a) 
nie stosuje się do ogniw guzikowych o 
zawartości rtęci nie wyższej niż 2% 
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wagowo do dnia 31 grudnia 2014 r.”;

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 32
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/66/WE. 
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) elektronarzędziach bezprzewodowych 
do dnia 31 grudnia 2015 r.

c) elektronarzędziach bezprzewodowych 
do dnia 31 grudnia 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Kadm jest bardzo niebezpieczny dla środowiska i toksyczny dla istot ludzkich. W 
rozporządzeniu REACH został sklasyfikowany jako substancja wzbudzająca szczególnie duże 
obawy. Przemysł miał wiele lat na opracowanie stopniowego odchodzenia od baterii niklowo-
kadmowych, ponieważ istnieją rozwiązania alternatywne, które dobrze się sprawdzają. Z tego 
powodu należy jak najszybciej zrezygnować z wyłączenia dotyczącego baterii niklowo-
kadmowych przewidzianego w dyrektywie 2006/66/WE.

Poprawka 33
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
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Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) elektronarzędziach bezprzewodowych 
do dnia 31 grudnia 2015 r.

c) elektronarzędziach bezprzewodowych 
do dnia 30 czerwca 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

W ocenie skutków dokonanej przez Komisję oszacowano, że rezygnacja z wyłączenia w 2013 
r. zamiast w 2016 r. przyniesie korzyści dla środowiska wyższe o 60%, co oznacza około 100 
ewentualnych przypadków zachorowania na raka mniej. Ponieważ od wielu lat powszechnie 
dostępne są substancje alternatywne do kadmu w elektronarzędziach bezprzewodowych, nie 
ma potrzeby udzielania przemysłowi dodatkowego czasu w celu jedynie poczynienia pewnych 
oszczędności kosztem zdrowia ludzkiego i środowiska. Zaproponowany termin jest nawet 
mniej ambitny niż opcja 2 analizowana przez Komisję w ocenie skutków.

Poprawka 34
Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) elektronarzędziach bezprzewodowych 
do dnia 31 grudnia 2015 r.

c) elektronarzędziach bezprzewodowych 
do dnia 31 grudnia 2018 r.

Or. sl

Poprawka 35
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) elektronarzędziach bezprzewodowych 
do dnia 31 grudnia 2015 r.

c) elektronarzędziach bezprzewodowych 
do dnia 31 grudnia 2018 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ używanie baterii niklowo-kadmowych samo w sobie nie jest niebezpieczne, należy 
zapewnić wystarczająco długi okres przejściowy, aby umożliwić podmiotom w sektorze 
dostosowanie się.

Poprawka 36
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) elektronarzędziach bezprzewodowych 
do dnia 31 grudnia 2015 r.

c) elektronarzędziach bezprzewodowych 
do dnia 31 grudnia 2018 r.

Or. en

Uzasadnienie

Wcześniejsze usunięcie wyłączenia wpłynie na program inwestycyjny podmiotów zajmujących 
się recyklingiem w zakresie procesów recyklingu nowych pod względem technologicznym 
baterii. Brak zgłoszonego ryzyka stosowania baterii niklowo-kadmowych w 
elektronarzędziach bezprzewodowych pozwala na wprowadzenie dłuższego okresu 
przejściowego umożliwiającego przedsiębiorstwom dostosowanie się do zmian 
technologicznych. Konsumenci odczują znaczący wpływ na koszty wcześniejszego wycofania 
tanich rozwiązań alternatywnych w asortymencie elektronarzędzi bezprzewodowych.

Poprawka 37
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)



AM\921558PL.doc 15/22 PE501.952v01-00

PL

Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, aby 
baterie lub akumulatory, które nie 
spełniają wymagań wynikających z 
niniejszej dyrektywy, nie były 
wprowadzane na rynek.
Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, 
aby baterie lub akumulatory, które nie 
spełniają wymagań wynikających z 
niniejszej dyrektywy, nie były nadal
udostępniane na rynku rok po upływie 
odpowiedniego terminu wycofania.
Baterie i akumulatory, które nie 
spełniają wymagań wynikających z 
niniejszej dyrektywy i które są 
wprowadzane na rynek po upływie 
odpowiednich terminów wycofania, 
wycofuje się z rynku.”;

Or. en

Uzasadnienie

W związku z nowymi terminami wycofania obecny art. 6 ust. 2, zmieniony dyrektywą 
2008/103/WE, musi zostać odpowiednio dostosowany zgodnie z nową definicją 
„wprowadzania na rynek” przejętą z dyrektywy RoHS, co doprowadzi do spójności pod 
względem stosowania dat ograniczenia. Jednak należy także przewidzieć datę końcową, po 
której produkty, które nie mogą już być wprowadzane na rynek, nie mogą również być nadal 
udostępniane na rynku. Jeden rok to rozsądny okres dla tego celu.

Poprawka 38
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 6 ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Baterii i akumulatorów przenośnych, 
które zawierają kadm i są przeznaczone 
do użytku w elektronarzędziach 
bezprzewodowych, i które nie spełniają 
wymogów zapisanych w art. 4 ust. 1, nie 
wprowadza się rynek po dniu 31 grudnia 
2013 r., a jeżeli nadal znajdują się na 
rynku po dniu 31 grudnia 2014 r., 
podlegają wycofaniu z rynku.”;

Or. en

Uzasadnienie

Można racjonalnie oczekiwać, że rok po wejściu w życie zakazu wprowadzania na rynek 
baterii zawierających kadm wszystkie pozostałe na rynku produkty zostały zebrane.

Poprawka 39
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 6 ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Ogniw guzikowych, które nie spełniają 
wymogów zapisanych w art. 4 ust. 1, nie 
wprowadza się rynek po dniu 31 grudnia 
2013 r., a jeżeli nadal znajdują się na 
rynku po dniu 31 grudnia 2014 r., 
podlegają wycofaniu z rynku.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Można racjonalnie oczekiwać, że rok po wejściu w życie zakazu wprowadzania na rynek 
ogniw guzikowych zawierających rtęć wszystkie pozostałe na rynku produkty zostały zebrane.

Poprawka 40
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 6 ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Ogniwa guzikowe, które nie spełniają 
wymogów zapisanych w art. 4 ust. 1, ale 
zostały wprowadzone na rynek zgodnie z 
prawem przed dniem 31 grudnia 2014 r., 
mogą nadal być przedmiotem obrotu do 
dnia 31 grudnia 2016 r.”;

Or. en

Poprawka 41
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 6 ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Zapasy baterii i akumulatorów 
przeznaczonych do użytku w 
elektronarzędziach bezprzewodowych, 
które zostały wprowadzone na rynek 
zgodnie z prawem przed wymienioną 
powyżej datą, mogą być sprzedawane 
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najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.”;

Or. sl

Uzasadnienie

Wydłużenie okresu obowiązywania wyłączenia dotyczącego baterii niklowo-kadmowych 
umożliwi podmiotom gospodarczym w ramach całego łańcucha wartości dalsze dostosowanie 
się. Z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia natychmiastowe wycofanie z rynku 
zapasów baterii i akumulatorów, które nie spełniają wymogów, nie ma sensu. Pod względem 
recyklingu i całego procesu przetwarzania odpadów bardziej skuteczne jest wyznaczenie 
ostatecznego terminu. Zbieranie odpadów pomoże także zapewnić racjonalne ponowne 
wykorzystanie tych bardzo ważnych surowców.

Poprawka 42
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 6 ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Baterii i akumulatorów przenośnych, 
które zawierają kadm i są przeznaczone 
do użytku w elektronarzędziach 
bezprzewodowych, i które nie spełniają 
wymogów zapisanych w art. 4 ust. 1, nie 
wprowadza się rynek po dniu 31 grudnia 
2018 r. Baterie i akumulatory, które nie 
spełniają wymogów wynikających z 
niniejszej dyrektywy i które są 
wprowadzane na rynek po tej dacie, 
wycofuje się z rynku.”;

Or. en

Uzasadnienie

Przemysł oferuje już alternatywne technologie produkcji baterii, takie jak baterie litowo-
jonowe do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych. W ciągu naturalnego cyklu 
biznesowego technologia niklowo-kadmowa zostanie w końcu zastąpiona litowo-jonową i 
innymi nowymi technologiami. Dlatego też nie ma powodu wymuszać wycofania z rynku. W 
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istocie według rozporządzenia 765/2008 wycofanie z rynku jest uzasadnione jedynie na 
podstawie wykonania oceny ryzyka i gdy środek jest współmierny do ryzyka.

Poprawka 43
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. w art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu: 
„2a. Baterie zastępcze można wprowadzać 
na rynek w okresie pięciu lat po 
skutecznym usunięciu wyłączenia 
przewidzianego w art. 4 ust. 3 dyrektywy 
2006/66/WE w sprawie baterii.”;

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepotrzebnej produkcji odpadów (WEEE) z narzędzi bezprzewodowych, gdy 
wyczerpuje się bateria, należy zezwolić na nabywanie baterii zastępczych pozwalających na 
dalsze użytkowanie elektronarzędzi bezprzewodowych. Będzie miało to pozytywny wpływ na 
koszty ponoszone przez użytkownika końcowego. Jest to także praktyka uwzględniająca 
zasadę efektywnego gospodarowania zasobami.

Poprawka 44
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Usuwanie zużytych baterii i 
akumulatorów
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Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wytwórcy projektowali urządzenia w 
taki sposób, aby zużyte baterie i 
akumulatory mogły być łatwo usunięte 
przez użytkownika końcowego. Do 
wszystkich urządzeń, w których 
zamontowano baterie i akumulatory, 
należy dołączyć instrukcję wskazującą 
bezpieczny sposób ich usunięcia przez 
użytkownika końcowego oraz, tam gdzie 
to właściwe, informującą użytkownika 
końcowego o rodzaju zamontowanych 
baterii i akumulatorów. Niniejszych 
przepisów nie stosuje się w sytuacji, gdy 
ze względu na bezpieczeństwo, 
wydajność, względy medyczne lub 
względy integralności danych, niezbędna 
jest ciągłość zasilania i wymagane jest 
stałe połączenie pomiędzy urządzeniem i 
baterią lub akumulatorem.”.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 11 obowiązującej dyrektywy w sprawie baterii ustala przepisy dotyczące usuwania 
zużytych baterii i akumulatorów. Chociaż niniejszy przepis miał zawsze oznaczać łatwe 
usuwanie przez użytkownika końcowego, aby zapewnić np. dłuższą trwałość produktów dzięki 
łatwemu usuwaniu akumulatorów, które przestały działać, nie wszystkie przedsiębiorstwa 
stosują się do tego (np. niektóre bardzo popularne smarftony i tablety). Dlatego też należy 
wyraźnie stwierdzić, że łatwe usuwanie oznacza łatwe usuwanie przez użytkownika 
końcowego.

Poprawka 45
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. skreśla się art. 12 ust. 7; 4. w art. 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. „Przed wystąpieniem z wnioskiem w 
sprawie zmiany lub uzupełnienia 
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załącznika III Komisja zasięga opinii 
odpowiednich zainteresowanych stron, w 
szczególności producentów, podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie 
zbierania, recyklingu, przetwarzania, 
organizacji działających w zakresie 
ochrony środowiska, organizacji 
konsumenckich i organizacji 
pracowników. O wyniku tych konsultacji 
informuje ona komitet, o którym mowa w 
art. 24 ust. 1.”;

Or. sl

Poprawka 46
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
art. 1 ust. 1 niniejszej dyrektywy 
najpóźniej 18 miesięcy po jej wejściu w 
życie. Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
art. 1 ust. 1 niniejszej dyrektywy 
najpóźniej 12 miesięcy po jej wejściu w 
życie. Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić sprawne odejście do końca czerwca 2014 r. od stosowania kadmu w 
akumulatorach używanych w elektronarzędziach bezprzewodowych oraz rtęci w ogniwach 
guzikowych, czas potrzebny na transpozycję postanowień dyrektywy przez państwa 
członkowskie należy ograniczyć raczej do 12 miesięcy niż do 18 miesięcy.

Poprawka 47
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wejście w życie Wejście w życie i konsolidacja

Or. fr

Poprawka 48
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Skonsolidowaną wersję dyrektywy 
2066/66/WE opracowuje się w ciągu 
trzech miesięcy, licząc od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. fr


