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Amendamentul 17
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Propunere de Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din [...] din [...]

de modificare a Directivei 2006/66/CE 
privind bateriile și acumulatorii și deșeurile 
de baterii și acumulatori, în ceea ce 
privește introducerea pe piață a bateriilor și 
acumulatorilor portabili care conțin cadmiu 
și sunt destinați utilizării în uneltele 
electrice fără fir

din de modificare a Directivei 2006/66/CE 
privind bateriile și acumulatorii și deșeurile 
de baterii și acumulatori, în ceea ce 
privește introducerea pe piață a bateriilor și 
acumulatorilor portabili care conțin cadmiu 
și sunt destinați utilizării în uneltele 
electrice fără fir, a bateriilor tip pastilă cu 
conținut redus de mercur și privind 
posibilitatea de înlăturare cu ușurință a 
bateriilor și acumulatorilor 

Or. en

Justificare

Revizuirea directivei a fost determinată de obligația legală de a revizui derogarea pentru 
cadmiul din acumulatorii folosiți în uneltele electrice fără fir până în septembrie 2010. Acest 
lucru oferă, de asemenea, posibilitatea de a elimina derogarea pentru bateriile tip pastilă cu 
un conținut de mercur de cel mult 2 % din greutate, care a devenit „o opțiune preferabilă 
evidentă în ceea ce privește beneficiile pentru mediu, cu impacturi economice negative foarte 
limitate”, în conformitate cu un studiu al Comisiei. Dispozițiile privind posibilitatea de 
înlăturare cu ușurință ar trebui, de asemenea, clarificate.

Amendamentul 18
Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Derogarea existentă pentru utilizarea 
respectivă ar trebui să se aplice în 
continuare până la 31 decembrie 2015, 
pentru a permite întreprinderilor să 
continue adaptarea tehnologiilor relevante.

(4) Derogarea existentă pentru utilizarea 
respectivă ar trebui să se aplice în 
continuare până la 31 decembrie 2013, 
pentru a permite întreprinderilor să 
continue adaptarea tehnologiilor relevante.

Or. en

Justificare

Cadmiul este foarte periculos pentru mediu și este toxic pentru ființele umane. În 
Regulamentul REACH el este clasificat drept o substanță care prezintă o preocupare majoră. 
Întreprinderile au avut la dispoziție mulți ani pentru a lucra la eliminarea treptată a 
bateriilor NiCd întrucât alternativele există și funcționează bine. Prin urmare, derogarea 
care există pentru bateriile NiCd în Directiva 2006/66/CE ar trebui înlăturată cât mai curând 
posibil.

Amendamentul 19
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Derogarea existentă pentru utilizarea 
respectivă ar trebui să se aplice în 
continuare până la 31 decembrie 2015, 
pentru a permite întreprinderilor să 
continue adaptarea tehnologiilor 
relevante.

(4) Derogarea existentă pentru utilizarea 
respectivă ar trebui să nu se mai aplice 
după 30 iunie 2014.

Or. en

Justificare

Înlocuirea cadmiului în momentul în care vor fi disponibile alternative este o politică 
comunitară stabilită din 1998 și aplicată de mulți ani în legislația privind vehiculele scoase 
din uz și privind echipamentele electrice și electronice (RoHS). La prima lectură a directivei 
privind bateriile din 2004, Parlamentul European nu a adoptat nicio derogare pentru 
cadmiul din uneltele electrice. Alternativele la cadmiul din uneltele electrice fără fir sunt 
disponibile pe scară largă de mulți ani. Nu este nevoie să se mai acorde timp pentru a 
permite întreprinderilor „să se adapteze”.



AM\921558RO.doc 5/22 PE501.952v01-00

RO

Amendamentul 20
Romana Jordan

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Derogarea existentă pentru utilizarea 
respectivă ar trebui să se aplice în 
continuare până la 31 decembrie 2015, 
pentru a permite întreprinderilor să 
continue adaptarea tehnologiilor relevante.

(4) Derogarea existentă pentru utilizarea 
respectivă ar trebui să se aplice în 
continuare până la 31 decembrie 2018, 
pentru a permite întreprinderilor să 
continue adaptarea tehnologiilor relevante.

Or. sl

Amendamentul 21
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Derogarea existentă pentru utilizarea 
respectivă ar trebui să se aplice în 
continuare până la 31 decembrie 2015, 
pentru a permite întreprinderilor să 
continue adaptarea tehnologiilor
relevante.

(4) Derogarea existentă pentru utilizarea 
respectivă ar trebui să se aplice în 
continuare până la 31 decembrie 2018, 
pentru a permite producătorilor, 
întreprinderilor din domeniul reciclării și 
consumatorilor în cauză să se adapteze la 
tehnologiile alternative relevante într-o 
manieră uniformă, în toate regiunile 
Uniunii Europene.

Or. fr

Justificare

Întrucât utilizarea bateriilor NiCd nu este periculoasă în sine, ar trebui să se asigure o 
perioadă de tranziție suficient de lungă pentru a permite adaptarea părților interesate din 
cadrul sectorului.
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Amendamentul 22
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Derogarea existentă pentru utilizarea 
respectivă ar trebui să se aplice în 
continuare până la 31 decembrie 2015, 
pentru a permite întreprinderilor să 
continue adaptarea tehnologiilor relevante.

(4) Derogarea existentă pentru utilizarea 
respectivă ar trebui să se aplice în 
continuare până la 31 decembrie 2018, 
pentru a permite producătorilor,
întreprinderilor din domeniul reciclării și 
consumatorilor din întregul lanț de creare 
a valorii economice să continue adaptarea 
tehnologiilor alternative relevante în toate 
regiunile Uniunii și într-o manieră 
uniformă.

Or. en

Justificare

Absența riscului declarat pentru utilizarea bateriilor NiCd în uneltele electrice fără fir 
permite o perioadă de tranziție mai lungă pentru a lăsa întreprinderile să se adapteze la 
schimbările tehnologice. Impactul costurilor asupra consumatorilor va fi semnificativ ca 
urmare a înlăturării anticipate a alternativelor cu costuri reduse din gama de produse de tip 
unelte electrice fără fir. Potrivit întreprinderilor, impactul diferențiat al costurilor pentru 1,0 
milioane de unități ar reprezenta mai mult de 50,0 milioane de euro care urmează să fie 
suportate de consumatori.

Amendamentul 23
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Definiția sintagmei „introducere pe 
piață” ar trebui aliniată la definiția din 
Directiva 2011/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
8 iunie 2011 privind restricțiile de 
utilizare a anumitor substanțe periculoase 
în echipamentele electrice și electronice.
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Or. en

Justificare

Utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (de 
exemplu, o unealtă electrică cu fir) intră sub incidența Directivei RoHS, în timp ce utilizarea 
acestora în bateriile și acumulatorii pentru echipamente electrice și electronice (de exemplu, 
o unealtă electrică fără fir) intră sub incidența Directivei privind bateriile. În prezent, aceste 
directive utilizează definiții diferite pentru sintagma „introducere pe piață”. Este mai adecvat 
ca definițiile să fie aliniate, de asemenea, în lumina modificării din 2008 adusă articolului 6 
alineatul (2) din Directiva privind bateriile.

Amendamentul 24
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Formatul și cerințele referitoare la 
înregistrarea producătorilor ar trebui să 
fie coerente cu formatul și normele de 
înregistrare stabilite în temeiul articolului 
16 alineatul (3) și al anexei X partea A 
din Directiva 2012/19/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice (DEEE)1.
Formatul și cerințele referitoare la 
înregistrarea producătorilor ar trebui să 
fie în continuare coerente cu formatul și 
normele de înregistrare adoptate de 
Decizia Comisiei din 5 august 2009 -
(2009/603/CE) – de instituire a cerințelor 
pentru înregistrarea producătorilor de 
baterii și acumulatori în conformitate cu 
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului.
________________

1 JO L 197, 24.7.2012, p. 38.

Or. en
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Justificare

Cerințele de înregistrare pentru baterii au fost adoptate într-o Decizie a Comisiei din august 
2009 (2009/603/CE). În UE există sisteme de înregistrare nu numai pentru bateriile 
încorporate în echipamente, ci și pentru bateriile vândute individual. Cerințele Deciziei 
Comisiei 2009/603/CE ar trebui, de asemenea, să se aplice în continuare.

Amendamentul 25
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Formatul și cerințele referitoare la 
înregistrarea producătorilor trebuie, dacă 
este cazul, să fie coerente cu articolul 16 
alineatul (3) și cu anexa X partea A din 
Directiva 2012/19/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
deșeurile de echipamente electrice și 
electronice.

Or. sl

Justificare

Dat fiind că bateriile și acumulatorii sunt incluși în EEE, este adecvat ca procesul de 
înregistrare a producătorilor să urmeze aceeași procedură. Acest lucru va reduce sarcina 
administrativă asupra producătorilor.

Amendamentul 26
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 3 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 3, se inserează următorul 
punct 13a:
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„13a. „a face disponibil pe piață” 
înseamnă orice tip de furnizare a unei 
baterii sau a unui acumulator spre 
distribuire, consum sau utilizare pe piața 
Uniunii în cursul unei activități 
comerciale, fie în schimbul unei plăți, fie 
gratuit;”

Or. en

Justificare

Directiva privind bateriile ar trebui să urmeze aceleași definiții ca Directiva privind 
restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 
electronice (RoHS) pentru a asigura o abordare coerentă în ceea ce privește restricțiile 
privind introducerea pe piață. Această nouă definiție, împreună cu o definiție revizuită 
pentru„introducere pe piață” ar fi, de asemenea, coerentă cu Directiva 2008/103/CE care a 
clarificat înțelesul sintagmei „introducere pe piață” la articolul 6, dar care nu a adoptat 
definițiile în mod corespunzător.

Amendamentul 27
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -1 a (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 3 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 3, punctul 14 se 
înlocuiește cu următorul text:
„« introducere pe piață» înseamnă 
punerea la dispoziție pentru prima dată a 
unui EEE pe piața Uniunii;”

Or. en

Justificare

Directiva privind bateriile ar trebui să urmeze aceleași definiții ca Directiva privind 
restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 
electronice (RoHS) pentru a asigura o abordare coerentă în ceea ce privește restricțiile 
privind introducerea pe piață. Definiția revizuită ar trebui, de asemenea, să fie coerentă cu 
Directiva 2008/103/CE care a clarificat înțelesul sintagmei „introducere pe piață” la 
articolul 6, dar care nu a adoptat definiția (definițiile) în mod corespunzător.
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Amendamentul 28
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -1 b (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(2) Interdicția enunțată la alineatul (1) 
litera (a) nu se aplică bateriilor tip 
pastilă cu un conținut de mercur de cel 
mult 2 % din greutate până la 
30 iunie 2014.”

Or. en

Justificare

Bateriile tip pastilă fără mercur sunt disponibile în comerț pentru toate aplicațiile și au 
parametri de performanță identici cu bateriile ce conțin mercur. Chiar și Asociația 
europeană de baterii portabile (European Portable Battery Association, EPBA) solicită o 
eliminare treptată până la 31 decembrie 2014, în loc de 31 decembrie astfel cum a propus 
raportorul. Eliminarea treptată ar trebui să aibă loc cât mai repede posibil, ceea ce ar 
însemna sfârșitul lunii iunie 2014, atunci când perioada de transpunere va fi redusă de la 18 
la 12 luni.

Amendamentul 29
Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -1 b (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(2) Interdicția enunțată la alineatul (1) 
litera (a) nu se aplică bateriilor tip 
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pastilă cu un conținut de mercur de cel 
mult 2 % din greutate până la 31 
decembrie 2013.”

Or. en

Justificare

Astfel cum a stabilit Comisia în raportul BIOIS 2012, se impune reducerea riscurilor 
eliberării de mercur în mediu, iar întreprinderile însele (EPBA) confirmă că este posibilă și 
realistă înlăturarea derogării pentru mercurul din bateriile tip pastilă din Directiva 
2006/66/CE până în 2014.

Amendamentul 30
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -1 b (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(2) Interdicția enunțată la alineatul (1) 
litera (a) nu se aplică bateriilor tip pastilă 
cu un conținut de mercur de cel mult 2 % 
din greutate până la 31 decembrie 2014.”

Or. sl

Justificare

Bateriile tip pastilă care nu conțin mercur există deja pe piață. Termenul-limită este justificat 
pentru a asigura o tranziție eficientă și pentru a înlătura oricare preocupări legate de 
siguranță și eficiență tehnologică. Data propusă respectă, de asemenea, condiția de a 
garanta siguranța pentru grupurile cele mai vulnerabile, în special copiii, care sunt expuși în 
mod inutil la mercur.

Amendamentul 31
Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -1 b (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(2) Interdicția enunțată la alineatul (1) 
litera (a) nu se aplică bateriilor tip 
pastilă cu un conținut de mercur de cel 
mult 2 % din greutate până la 31 
decembrie 2014.”

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 32
Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2006/66/CE 
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) unelte electrice fără fir, până la 31 
decembrie 2015.

(c) unelte electrice fără fir, până la 31 
decembrie 2013.

Or. en

Justificare

Cadmiul este foarte periculos pentru mediu și este toxic pentru ființele umane. În 
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Regulamentul REACH el este clasificat drept o substanță care prezintă o preocupare majoră. 
Întreprinderile au avut la dispoziție mulți ani pentru a lucra la eliminarea treptată a 
bateriilor NiCd întrucât alternativele există și funcționează bine. Prin urmare, derogarea 
care există pentru bateriile NiCd în Directiva 2006/66/CE ar trebui înlăturată cât mai curând 
posibil.

Amendamentul 33
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2006/66/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) unelte electrice fără fir, până la 
31 decembrie 2015.

(c) unelte electrice fără fir, până la 
30 iunie 2014.

Or. en

Justificare

Evaluarea impactului realizată de Comisie a estimat un beneficiu de mediu care este cu 60 % 
mai mare pentru încetarea derogării în 2013 în comparație cu 2016, cu aproximativ 100 de 
eventuale cazuri de cancer mai puțin. Deoarece alternativele la cadmiul din uneltele electrice 
fără fir sunt disponibile pe scară largă de mulți ani, nu este nevoie să se mai acorde timp 
pentru întreprinderi doar pentru a economisi unele costuri în detrimentul sănătății umane și 
al mediului. Data propusă este chiar mai puțin ambițioasă decât opțiunea 2 evaluată de 
Comisie în cadrul evaluării impactului.

Amendamentul 34
Romana Jordan

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2006/66/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) unelte electrice fără fir, până la 
31 decembrie 2015.

(c) unelte electrice fără fir, până la 
31 decembrie 2018.
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Or. sl

Amendamentul 35
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2006/66/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) unelte electrice fără fir, până la 
31 decembrie 2015.

(c) unelte electrice fără fir, până la 
31 decembrie 2018.

Or. fr

Justificare

Întrucât utilizarea bateriilor NiCd nu este periculoasă în sine, ar trebui să se asigure o 
perioadă de tranziție suficient de lungă pentru a permite adaptarea părților interesate din 
cadrul sectorului.

Amendamentul 36
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2006/66/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) unelte electrice fără fir, până la 
31 decembrie 2015.

(c) unelte electrice fără fir, până la 
31 decembrie 2018.

Or. en

Justificare

Eliminarea anticipată a derogării va influența programul de investiții al reciclatorilor în 
procese de reciclare destinate noilor tehnologii pentru baterii. Absența riscului declarat 
pentru utilizarea bateriilor NiCd în uneltele electrice fără fir permite o perioadă de tranziție 
mai lungă pentru a lăsa întreprinderile să se adapteze la schimbările tehnologice. Impactul 
costurilor asupra consumatorilor va fi semnificativ ca urmare a înlăturării alternativelor cu 
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costuri reduse din gama de produse de tip unelte electrice fără fir.

Amendamentul 37
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(2) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că bateriile 
sau acumulatorii care nu îndeplinesc 
cerințele prezentei directive nu sunt 
introduse pe piață.
Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că bateriile sau 
acumulatorii care nu îndeplinesc 
cerințele prezentei directive nu mai sunt 
disponibile pe piață la un an după data 
respectivă de încetare.
Bateriile și acumulatorii care nu 
îndeplinesc cerințele prezentei directive 
și sunt introduse pe piață după datele 
respective de încetare se retrag de pe 
piață.”

Or. en

Justificare

În lumina noilor date de încetare, actualul articol 6 alineatul (2), astfel cum este modificat 
prin Directiva 2008/103/CE, trebuie adaptat în mod corespunzător, în conformitate cu noua 
definiție a sintagmei „introducere pe piață” luată din Directiva RoHS, acest lucru 
determinând o coerență în ceea ce privește aplicarea datelor restricției. Cu toate acestea, ar 
trebui să existe, de asemenea, o dată-limită până la care produsele, care nu mai trebuie să fie 
puse pe piață, de asemenea, nu mai trebuie să fie disponibile pe piață. Un an constituie o 
perioadă rezonabilă pentru acest lucru.
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Amendamentul 38
Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 6 alineatul (2) se 
introduce următorul paragraf:
„Bateriile și acumulatorii portabili care 
conțin cadmiu, sunt destinați utilizării în 
uneltele electrice fără fir și nu respectă 
cerințele menționate la articolul 4 
alineatul (1) nu sunt introduși pe piață 
după 31 decembrie 2013 și, dacă se mai 
află pe piață la data respectivă, sunt 
retrași de pe piață.”;

Or. en

Justificare

Este rezonabil să ne așteptăm, la un an după ce interdicția de a introduce pe piață baterii 
care conțin cadmiu intră în vigoare, la colectarea oricăror produse rămase pe piață.

Amendamentul 39
Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 6 alineatul (2) se 
introduce următorul paragraf:
„Bateriile tip pastilă care nu respectă 
cerințele menționate la articolul 4 
alineatul (1) nu sunt introduse pe piață 
după 31 decembrie 2013 și, dacă se mai 
află pe piață după 31 decembrie 2014, 
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sunt retrase de pe piață.”

Or. en

Justificare

Este rezonabil să ne așteptăm, la un an după ce interdicția de a introduce pe piață baterii 
pastilă care conțin mercur intră în vigoare, la colectarea oricăror produse rămase pe piață.

Amendamentul 40
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 6 alineatul (2) se 
introduce următorul paragraf:
„Bateriile tip pastilă care nu respectă 
cerințele menționate la articolul 4 
alineatul (1), dar care au fost introduse pe 
piață în mod legal înainte de 
31 decembrie 2014, pot fi comercializate 
în continuare până la 31 decembrie 
2016.”

Or. en

Amendamentul 41
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 6 alineatul (2) se 
introduce următorul paragraf:
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„Stocurile de baterii și acumulatori 
destinate utilizării în uneltele electrice 
fără fir care au fost introduse pe piață în 
mod legal înainte de data sus-menționată 
pot fi vândute până cel târziu la 
31 decembrie 2017.”

Or. sl

Justificare

Prelungirea derogării existente pentru bateriile cu nichel și cadmiu va permite entităților 
economice din întregul lanț de creare a valorii economice să continue adaptarea. Din punct 
de vedere economic și ambiental, retragerea imediată de pe piață a stocurilor de baterii și 
acumulatori care nu respectă cerințele pare să nu fie rezonabilă. Este mult mai eficient să se 
stabilească un termen-limită pentru reciclare și pentru întreaga prelucrare a deșeurilor. 
Colectarea deșeurilor va contribui, de asemenea, la asigurarea unei reutilizări eficiente a 
acestor materii prime deosebit de importante.

Amendamentul 42
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 6 alineatul (2) se 
introduce următorul paragraf:
„Bateriile și acumulatorii portabili care 
conțin cadmiu destinați utilizării în 
uneltele electrice fără fir și care nu 
îndeplinesc cerințele de la articolul 4 
alineatul (1) nu sunt introduse pe piață 
după 31 decembrie 2018. Bateriile și 
acumulatorii care nu îndeplinesc cerințele 
prezentei directive și sunt introduse pe 
piață după data menționată se retrag de 
pe piață.”

Or. en
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Justificare

Întreprinderile au început deja să ofere tehnologii alternative pentru baterii, cum ar fi 
bateriile pe bază de ioni de litiu pentru aplicația uneltelor electrice fără fir. În cadrul unui 
ciclu natural comercial, tehnologia NiCd va fi înlocuită în cele din urmă de tehnologia Li-Ion 
și de alte noi tehnologii. Prin urmare, nu există niciun motiv pentru a forța o retragere de pe 
piață. Într-adevăr, în conformitate cu Regulamentul nr. 765/2008, o retragere de pe piață este 
justificată numai pe baza încheierii unei evaluări a riscului și numai atunci când măsura este 
proporțională cu riscul.

Amendamentul 43
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 b (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 6, se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Bateriile de schimb se pot introduce 
pe piață pentru o perioadă de cinci ani de 
la eliminarea efectivă a derogării de la 
articolul 4 alineatul (3) din Directiva 
2006/66/CE privind bateriile;”

Or. en

Justificare

Pentru a evita producția inutilă de deșeuri (DEEE) din uneltele fără fir, atunci când bateria 
se termină, ar trebui să se poată cumpăra o baterie de schimb, păstrând totodată în funcțiune 
uneltele electrice fără fir. Acest lucru va avea un impact al costurilor pozitiv asupra 
utilizatorului final. Reprezintă, de asemenea, o practică care ia în considerare principiile 
utilizării eficiente a resurselor.

Amendamentul 44
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
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Directiva 2006/66/CE
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Articolul 11 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Îndepărtarea deșeurilor de baterii și 
acumulatori
Statele membre se asigură că 
producătorii proiectează aparatele astfel 
încât deșeurile de baterii și acumulatori 
să poată fi înlăturate cu ușurință de 
utilizatorul final. Aparatele în care sunt 
încorporate baterii și acumulatori sunt 
însoțite de instrucțiuni în care se arată 
cum pot fi îndepărtate în siguranță 
acestea de utilizatorul final și care, după 
caz, informează utilizatorul final cu 
privire la tipul bateriilor și al 
acumulatorilor încorporați. Aceste 
dispoziții nu se aplică atunci când, din 
motive de siguranță, de performanță, 
medicale sau de integritate a datelor, 
continuitatea alimentării cu energie este 
indispensabilă și necesită o conectare 
permanentă între aparat și baterie sau 
acumulator.”

Or. en

Justificare

Articolul 11 din actuala Directivă privind bateriile stabilește dispoziții privind îndepărtarea 
deșeurilor de baterii și acumulatori. Deși acest lucru a fost întotdeauna înțeles ca 
semnificând posibilitatea de îndepărtare cu ușurință de către utilizatorul final, astfel încât de 
exemplu, să asigure durabilitatea mai mare a produselor prin îndepărtarea cu ușurință a 
acumulatorilor care nu mai funcționează, nu toate întreprinderile respectă acest lucru (de 
exemplu, anumite telefoane și tablete inteligente foarte populare). Prin urmare, ar trebui să 
se precizeze în mod explicit faptul că posibilitatea de îndepărtare cu ușurință înseamnă 
posibilitatea de îndepărtare cu ușurință de către utilizatorul final.

Amendamentul 45
Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/66/CE
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Articolul 12 alineatul (7) se elimină; 4. Articolul 12 alineatul (7) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(7) Înainte de propunerea Comisiei 
privind modificarea sau suplimentarea 
anexei III, Comisia consultă părțile 
interesate, în special producătorii, 
colectorii, reciclatorii, societățile 
comerciale autorizate pentru tratare, 
organizațiile de protecție a mediului, 
organizațiile consumatorilor și asociațiile 
lucrătorilor. Comisia informează 
comitetul menționat la articolul 24 
alineatul (1) cu privire la rezultatul 
acestei consultări.”

Or. sl

Amendamentul 46
Carl Schlyter

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma articolului 1 alineatul (1) din 
prezenta directivă în termen de cel mult 18
luni de la intrarea în vigoare. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textele acestor acte.

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma articolului 1 alineatul (1) din 
prezenta directivă în termen de cel mult 12
luni de la intrarea în vigoare. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textele acestor acte.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o eliminare treptată rapidă a cadmiului din acumulatorii destinați utilizării 
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în uneltele electrice fără fir, precum și a mercurului din bateriile tip pastilă până la sfârșitul 
lunii iunie 2014, perioada alocată statelor membre pentru transpunerea dispozițiilor 
directivei ar trebui redusă la 12 luni, mai degrabă decât 18 luni.

Amendamentul 47
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intrare în vigoare Intrare în vigoare și consolidare

Or. fr

Amendamentul 48
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. O 
versiune consolidată a 
Directivei 2006/66/CE este pregătită în 
termen de trei luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

Or. fr


