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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat 
direktiivi 2006/66/EÜ seoses kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades 
kasutamiseks ettenähtud kantavate patareide ja akude turulelaskmisega
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0136),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 192 lõiget 1 ja 
artikli 114 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C7-0087/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 24. mai 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee ..... aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C 229, 31.7.2012, lk 140.
2
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse patareisid ja 
akusid ning patarei- ja akujäätmeid 
käsitlevat direktiivi 2006/66/EÜ seoses 
kaadmiumi sisaldavate juhtmeta 
mootortööriistades kasutamiseks 
ettenähtud kantavate patareide ja akude 
turulelaskmisega

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse patareisid ja 
akusid ning patarei- ja akujäätmeid 
käsitlevat direktiivi 2006/66/EÜ seoses 
kaadmiumi sisaldavate juhtmeta 
mootortööriistades ja madala 
elavhõbedasisaldusega nööpelementides
kasutamiseks ettenähtud kantavate 
patareide ja akude turulelaskmisega

Or. en

Selgitus

Ehkki see jääb väljapoole komisjoni ettepaneku reguleerimisala, pakub direktiivi 2006/66/EÜ 
läbivaatamine võimalust tühistada erand, mis on praeguseks selgelt aegunud: võimalus 
kasutada elavhõbedasisaldusega nööpelementide. Komisjoni tellitud aruandes (BIOIS 2012)1

tehti ettepanek, et keskkonna ja majanduslikkuse seisukohast parim poliitiline valik oleks 
keelustada ELis elavhõbedasisaldusega nööpelementide turulelaskmine, et vähendada nendes 
toodetes elavhõbeda kasutamisest tingitud kahjulikku keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sellise kasutamise suhtes praegu 
kehtivat erandit tuleks kohaldada kuni 31. 
detsembrini 2015, et tootjad saaksid 
paremini kohaneda asjakohaste
tehnoloogialahendustega.

(4) Sellise kasutamise suhtes praegu 
kehtivat erandit tuleks kohaldada kuni 31. 
detsembrini 2016, et tootjad, 
ringlussevõtutööstus ja tarbijad kogu 
väärtusahelas saaksid paremini ja 
ühtlaselt kohaneda asjakohaste
asendustehnoloogia lahendustega 
kõikides liidu piirkondades.

                                               
1 Uurimus amalgaamist hambatäidistest ja patareidest pärit elavhõbedasaaste vähendamise 
võimaluse kohta, komisjoni keskkonna peadirektoraat, 5. märts 2012, 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf
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Or. en

Selgitus

Kaadmiumnikkelpatareide praegu kehtivat erandit kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2016, et 
anda kogu väärtusahela kõikidele ettevõtjatele lisaaega, et paremini ja ühtlasemalt kohaneda 
asjakohaste asendustehnoloogia lahendustega kõikides liidu piirkondades vastavalt juhtmeta 
mootortööriistade loomulikule konjunktuuritsüklile.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Direktiiviga 2006/66/EÜ keelatakse 
kõikide selliste patareide ja akude 
turulelaskmine, olenemata sellest, kas 
need on paigaldatud seadmetesse või 
mitte, mis sisaldavad elavhõbedat rohkem 
kui 0,0005 % massist. Siiski ei kohaldata 
nimetatud keeldu nööpelementide suhtes, 
mille elavhõbedasisaldus ei ületa 2 % 
massist. Oluline on vähendada 
elavhõbeda keskkonda sattumise ohtu, 
kuna nööpelementide puhul ei teostata 
sageli eraldi kogumist. Liidu 
nööpelementide turul on juba toimumas 
üleminek elavhõbedavabade 
nööpelementide tootmisele. 
Elavhõbedavabad alternatiivid on nüüd 
turul saadaval kõikide seadmete puhul 
ning neil on enamiku ettevõtete kinnitusel 
praktiliselt samad tulemusnäitajad kui 
elavhõbedasisaldusega nööpelementidel. 
Seetõttu on asjakohane keelata selliste 
nööpelementide turustamine, mis 
sisaldavad elavhõbedat rohkem kui 0,0005 
% massist. Sellise keelustamise tagajärjel 
on oodata, et riike, kes ekspordivad 
suurtes kogustes nööpelemente liidu 
turule, stimuleeritakse kiirendama 
üleminekut elavhõbedavabade 
nööpelementide tootmisele, millel võib 
olla ülemaailmne mõju elavhõbeda 
kasutamisele selles sektoris.

Or. en
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Selgitus

Uus põhjendus, mis on seotud direktiivi 2006/66/EÜ artikli 4 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Komisjonile tuleks delegeerida
volitused võtta vastavalt aluslepingu
artiklile 290 vastu õigusakte direktiivi 
2006/66/EÜ III lisa täiendamiseks või 
muutmiseks seoses töötlemis- ja 
ringlussevõtunõuetega, väljaspool Euroopa 
Liitu toimuva töötlemise ja ringlussevõtu 
samaväärsete tingimuste hindamise 
kriteeriumidega, tootjate registreerimisega, 
kantavate ja mootorsõidukite patareide ja 
akude mahutavuse märgistamisega ning 
märgistamisnõuetest vabastamisega. Eriti 
oluline on, et komisjon peaks 
ettevalmistustöö käigus vajalikke 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjakohaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(6) Komisjonile tuleks delegeerida 
volitused võtta vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290 vastu 
õigusakte direktiivi 2006/66/EÜ 
täiendamiseks või muutmiseks seoses
ühise metoodikaga, mille põhjal 
arvutatakse lõppkasutajatele igal aastal 
müüdavate kantavate patareide ja akude 
kogus, ning seoses III lisa töötlemis- ja 
ringlussevõtunõuetega, väljaspool Euroopa 
Liitu toimuva töötlemise ja ringlussevõtu 
samaväärsete tingimuste hindamise 
kriteeriumidega, tootjate registreerimisega, 
kantavate ja mootorsõidukite patareide ja 
akude mahutavuse märgistamisega ning 
märgistamisnõuetest vabastamisega. Eriti 
oluline on, et komisjon peaks 
ettevalmistustöö käigus vajalikke 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel tagama asjakohaste
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada võrdsed võimalused kõikidele osalejatele.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tootjate registreerimise nõuded ja 
vorm peavad olema kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. 
aasta direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja 
elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 
(elektroonikaromude) kohta)1 artikli 16 
lõikega 3 ja X lisa A osaga.
____________
1 ELT L 197, 24.7.2012, lk 38.

Or. en

Selgitus

Kuna patareisid ja akusid on käsitletud elektroonikaromude direktiivis, on loomulik, et 
tootjate registreerimise protsessi puhul järgitakse sama menetlust. See hoiab kokku tootjate 
aega, mida nad saavad kasutada tootmise korraldamiseks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et tagada direktiivi 2006/66/EÜ 
rakendamise ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused seoses 
minimaalse ringlussevõtu 
üleminekukorraga, ühise metoodikaga, 
mille põhjal arvutatakse lõppkasutajatele 
igal aastal müüdavate kantavate patareide 
ja akude kogus, ning riikide 
rakendusaruannete küsimustiku või 
vormiga. Kõnealuseid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. veebruari 2011. aasta
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 

(7) Selleks et tagada direktiivi 2006/66/EÜ 
rakendamise ühtsed tingimused, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused seoses 
minimaalse ringlussevõtu 
üleminekukorraga ning riikide 
rakendusaruannete küsimustiku või 
vormiga. Kõnealuseid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. veebruari 2011. aasta
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.
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komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 6 selgitust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega: 
„2. Lõike 1 punktis a sätestatud keeldu 
ei kohaldata nööpelementide suhtes, 
mille elavhõbedasisaldus ei ületa 2 % 
massist kuni 31. detsembrini 2016.””

Or. en

Selgitus

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. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„c) juhtmeta mootortööriistades kuni 31. 
detsembrini 2015.”

„c) juhtmeta mootortööriistades kuni 31. 
detsembrini 2016.”

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 4 selgitust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 4 lõige 4 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Kui kaadmiumi kasutamise keeld on jõustunud, ei tohiks juhtmeta mootortööriistu käsitlevate 
erandite läbivaatamine enam vajalik olla.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Artikli 6 lõikesse 2 lisatakse järgmine 
lõik: 
„Kaadmiumi sisaldavad juhtmeta 
mootortööriistades kasutamiseks 
ettenähtud kantavad patareid ja akud, mis 
ei vasta artikli 4 lõike 1 nõuetele, ei lasta 
pärast 31. detsembrit 2016 enam turule ja 
kui nad siiski pärast nimetatud kuupäeva 
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turul ringlevad, tuleb nad turult 
kõrvaldada.”; 

Or. en

Selgitus

Ainsa kuupäeva kehtestamine erandi tühistamiseks ja kõikide direktiivi nõuetele 
mittevastavate toodete turult kõrvaldamiseks saadab tugeva ja konkreetse signaali nii 
tootjatele kui ka tarbijatele ning see tagab, et direktiivi keskkonna- ja tervisekaitsealased 
eesmärgid saavutatakse täiendava kaadmiumi turulepääsu vältimisega.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 c (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1c. Artikli 6 lõikesse 2 lisatakse järgmine 
lõik: 
„Nööpelemendid, mis ei vasta artikli 4 
lõike 1 nõuetele, ei lasta pärast 31. 
detsembrit 2016 enam turule ja kui nad 
siiski pärast nimetatud kuupäeva turul 
ringlevad, tuleb nad turult kõrvaldada.”; 

Or. en

Selgitus

Ainsa kuupäeva kehtestamine erandi tühistamiseks ja kõikide direktiivi nõuetele 
mittevastavate toodete turult kõrvaldamiseks saadab tugeva ja konkreetse signaali nii 
tootjatele kui ka tarbijatele ning see tagab, et direktiivi keskkonna- ja tervisekaitsealased 
eesmärgid saavutatakse täiendavate elavhõbedasisaldusega nööpelementide turulepääsu 
vältimisega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
hiljemalt 26. septembriks 2007 ühise
metoodika, mille põhjal arvutatakse 
lõppkasutajatele igal aastal müüdavate 
kantavate patareide ja akude kogus. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 24 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
23 a, et kehtestada ühine metoodika, mille 
põhjal arvutatakse lõppkasutajatele igal 
aastal müüdavate kantavate patareide ja 
akude kogus, või muuta seda;

Or. en

Selgitus

Komisjoni otsuses 2008/763/EÜ kehtestatakse ühine metoodika, mille põhjal arvutatakse 
lõppkasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide ja akude kogus. Ühist metoodikat 
tuleks muuta delegeeritud õigusaktidega, mis on ELi toimimise lepingu artikli 290 tähenduses 
üldkohaldatavad. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 12 lõige 7 jäetakse välja. 4. Artikli 12 lõige 7 asendatakse 
järgmisega: 

„Enne kui komisjon muudab või täiendab
III lisa, peab ta nõu asjakohaste 
huvigruppidega, eelkõige tootjatega, 
kogujatega, ringlussevõtjatega, 
töötlejatega, keskkonna- ja 
tarbijaorganisatsioonidega ning 
töövõtjate ühendustega.”;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada käesolevas direktiivis konsulteerimise nõue. 
Asjaomaste osalejate arvamuse arvessevõtmine tagab parima olemasoleva tehnoloogia 
kasutamise.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 23 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast
määramata ajaks artikli 12 lõikes 6, artikli 
15 lõikes 3, artiklis 17 ning artikli 21 
lõigetes 2 ja 7 osutatud volitused.

2. Komisjonile antakse alates käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast viieks 
aastaks artikli 10 lõikes 4, artikli 12 lõikes 
6, artikli 15 lõikes 3, artiklis 17 ning artikli 
21 lõigetes 2 ja 7 osutatud volitused.

Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga
ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Selgitus

Teisi ELi seadusandlikke institutsioone tuleb teavitada liidus vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktidest ja selliste õigusaktide tulemustest. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 23 a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 12 lõikes 6, artikli 15 lõikes 3, 
artiklis 17 ning artikli 21 lõigetes 2 ja 7 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 10 lõikes 4, artikli 12 lõikes 6, 
artikli 15 lõikes 3, artiklis 17 ning artikli 21 
lõigetes 2 ja 7 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
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delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast otsuse avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast otsuse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 23 a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 12 lõike 6, artikli 15 lõike 3, 
artikli 17 ning artikli 21 lõigete 2 ja 7 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul alates sellest neile teatamisest 
sellele vastuväiteid esitanud, või enne selle 
tähtaja möödumist juhul, kui nii Euroopa 
Parlament kui ka nõukogu on komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe 
kuu võrra.”

5. Artikli 10 lõikes 4, artikli 12 lõike 6, 
artikli 15 lõike 3, artikli 17 ning artikli 21 
lõigete 2 ja 7 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul alates sellest neile 
teatamisest sellele vastuväiteid esitanud, 
või enne selle tähtaja möödumist juhul, kui 
nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.”

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/66/EÜ1 keelatakse kõikide selliste 
kantavate patareide ja akude turulelaskmine, sealhulgas seadmetesse paigaldatud patareid ja 
akud, mis sisaldavad kaadmiumi rohkem kui 0,002 % massist. Siiski on ette nähtud erand 
avarii- ja alarmisüsteemide jaoks, sealhulgas avariivalgustus, meditsiiniseadmed ja juhtmeta 
mootortööriistad. 

Direktiivi 2006/66/EÜ artiklis 4 nõutakse, et komisjon vaataks läbi juhtmeta 
mootortööriistadele ettenähtud erandi. Käesoleva ettepaneku eesmärk on muuta direktiivi, 
piirates juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ettenähtud kantavates patareides ja akudes 
kaadmiumi kasutamist käsitleva erandi kohaldamist kuni 31. detsembrini 2015. Komisjoni 
ettepanek on kaadmiumi keskkonnamõju silmas pidades teretulnud. 

Lõppkuupäeva valis komisjon vastavalt mõjuhinnangule, milles kombineeriti juhtmeta 
mootortööriistades kasutatavate kaadmiumnikkelpatareide kõrvaldamise sotsiaal-majanduslik 
ja keskkonnaalane mõõde võrreldes kaadmiumi kasutamise erandi tühistamise üldise mõjuga 
aja jooksul. Tuleb märkida, et komisjoni mõjuhinnangu kokkuvõttes, mis käsitleb kolme 
patareitüübi (kaadmiumnikkelpatareid, nikkelmetallhüdriidpatareid ja liitiumioonpatareid) 
keskkonnamõju, ei esitata tulemusi patareide laadijate võrdleva olelusringipõhise hindamise 
kohta, kuna keskendutakse üksnes patareikogumite keskkonnamõjule. Keskkonnamõju 
hinnangu XIII lisa 2. osas teavitamise eesmärgil esitatud kolme patareitüübi keskkonnamõju 
(sealhulgas nende laadijate keskkonnamõju) puhul ilmneb, et vaja võib olla täiendavat 
uurimis- ja arendustegevust, et parandada väga spetsiifiliste liitiumioonpatareide laadijate 
energia- ja materjalikasutust ning ökoloogilist jalajälge võrreldes kaadmiumnikkelpatareide ja 
nikkelmetallhüdriidpatareide juba arenenud tehnoloogiaga.

Raportöör teeb ettepaneku pikendada kaadmiumnikkelpatareide suhtes praegu kehtivat erandit 
ühe aasta võrra kuni 31. detsembrini 2016, et anda kogu väärtusahela kõikidele ettevõtjatele 
lisaaega, et paremini ja ühtlaselt kohaneda asjakohaste asendustehnoloogia lahendustega 
kõikides liidu piirkondades vastavalt juhtmeta mootortööriistade loomulikule 
konjunktuuritsüklile. 

1. Patareide ja turuosade arvnäitajad

Juhtmeta mootortööriistades kasutatakse kolme tüüpi laetavaid patareisid: 
kaadmiumnikkelpatareid, nikkelmetallhüdriidpatareid ja liitiumioonpatareid.

Nikkelmetallhüdriidpatareide turuosa on ELi juhtmeta mootortööriistade turul võrreldes 
kaadmiumnikkelpatareide ja liitiumioonpatareide turuosaga suhteliselt väike ning neid 
kasutatakse peamiselt Põhja-Euroopa riikides. Seepärast keskendutakse käesolevas raportis 

                                               
1 ELT L 266, 26.9.2006, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2008/103/EÜ (ELT 
L 327, 5.12.2008, lk 7–8).
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kaadmiumnikkelpatareide ja liitiumioonpatareide võrdlusele, et hinnata, milline oleks sobiv 
kuupäev kaadmiumnikkelpatareide kasutamise erandi tühistamiseks. 

EPTA hinnangul on 2011. aastal 40 % kõikidest mootortööriistadest juhtmeta seadmed. 
Nimetatud 40 %st on 70 % liitiumioonpatareid ja 27 % kaadmiumnikkelpatareid (ja üksnes 3 
% nikkelmetallhüdriidpatareid). See tendents süveneb liitiumioonpatareide kasuks ja 
kaadmiumnikkelpatareide kahjuks, mis kaovad loomulikul teel turult. 

Siiski on praegused turuosade arvnäitajad Ida-Euroopa liikmesriikides vastupidised ning 
seepärast võtab selles piirkonnas praeguste suundumuste jätkumise stsenaariumi korral 
kaadmiumituru täielik kadumine rohkem aega. Ettevõtted müüvad endiselt 4 miljonit 
kaadmiumnikkelpatareidel töötavat juhtmeta mootortööriista aastas, peamiselt Ida-Euroopas, 
kokku müüakse 16 miljonit juhtmeta mootortööriista aastas. Liitiumioonpatareid on 
kaadmiumnikkelpatareidest endiselt kallimad, mis selgitab liitiumioonpatareide aeglasemat 
levikut ELi idaosas, kus elanikkonna ostujõud on üldiselt madalam kui Lääne-Euroopa 
riikides. Üheaastane lisaaeg tuleks tarbijatele kasuks, et nad saaksid järk-järgult ja ühtlasemalt 
kohandada oma eelistused kõikides ELi piirkondades turul saadaoleva asjaomase 
asendustehnoloogiaga.

2. Kaadmiumi ja liitiumi võrdlus 

Kõikides ohtlikke aineid ja kemikaale käsitlevates määrustes (REACH, ohtlike ainete 
kasutamise piiramise direktiiv, kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiiv) on kaadmium ära 
toodud selle kahjuliku mõju tõttu keskkonnale ja inimeste tervisele. Kaadmium on keskkonda 
ja inimorganismi kogunemisel mürgine, kuna see püsib seal teadmata ajavahemiku jooksul 
ning võib sageli tekitada pöördumatuid kahjustusi.

Kaadmium võib keskkonda sattuda kantavate patareide jäätmete nõuetevastasel käitlemisel. 
Siiski on oluline teada, et kaadmiumnikkelpatareid moodustavad atmosfääri ja vette paisatud 
kaadmiumiheitest kaduvväikse osa. Tahkete olmejäätmete põletamine ja prügilasse 
ladestamine moodustab ainult 2,6 % õhku paisatud ja 2,3 % vette paisatud kaadmiumi 
koguheitest, nafta ja kivisöe põletamisel paisatakse õhku aga 43,5 % ning raua- ja 
terasetootmisel ning väetiste ja reoveesetete puhul 40 % kaadmiumi koguheitest1.
Kokkuvõttes on kaadmiumnikkelpatareide osa tahkete olmejäätmete põletamisel õhku ja vette 
paisatavas kaadmiumiheites kokku ainult umbes 1 %.

Nii väetiste määrus kui ka reoveesetete direktiiv on iganenud ja need vaadatakse peagi läbi, 
kuid kaadmiumi esineb peale juhtmeta mootortööriistade patareide sellegipoolest ka mitmel 
muul kujul ja mitmetes ainetes, millega inimesed praegu kokku puutuvad (nt pigmendid, 
galvaaniline katmine, pooljuhid ja fotogalvaanilised elemendid, väetised ja farmaatsiatooted).
Samuti tuleks arvesse võtta asjaolu, et juhtmeta mootortööriistades sisalduvat kaadmiumi saab 
nõuetekohaste kogumis- ja ringlussevõtusüsteemide olemasolul 100 % ulatuses taaskasutada 
ning ettevõtlussektor on teinud märkimisväärseid edusamme kaadmiumi olelusringi 
sulgemisel patareides. See piirab oluliselt ohte keskkonnale ja inimeste tervisele. Arvestades 
kogutud kaadmiumnikkelpatareide 100 % taaskasutamise võimalust, on raportöör seisukohal, 
et risk keskkonnale ja inimeste tervisele ei ole nii suur ning seda saab juhtida.

                                               
1 EURASe lõplik aruanne „Contribution of Spent Batteries to the Metal Flows of Municipal Solid Waste” („Kasutatud patareide roll 
metallijälgede esinemisel linna tahketes jäätmetes”), oktoober 2005.
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Liitiumpatareidel on võrreldes kaadmiumnikkelpatareidega palju tehnoloogilisi eeliseid, mis 
seletab nende kiiret läbimurret turul ja nende kasvavat turuosa. Liitiumioonpatareid kaaluvad 
vähem ja nad on energiatõhusamad, annavad tühjenemisel suuremat võimsust, nende 
isetühjenemine kasutamata seistes on aeglasem ning neil puudub mäluefekt. Siiski võivad 
liitiumioonpatareid ülekuumenemisel või liiga kõrge pingega laadimisel plahvatada ning 
võivad liiga madala pingega laadimisel saada pöördumatult kahjustada. Lisaks on 
liitiumioonpatareide laadimiseks vaja keerulisemat laadijat kui kaadmiumnikkelpatareidel 
ning nende eluiga on hinnanguliselt kaks korda lühem kui kaadmiumnikkelpatareide laadijatel 
(vastavalt 4 aastat ja 8 aastat). Liitiumioonpatareid on praegu kaadmiumnikkelpatareidest 
kallimad, nad töötavad madalal temperatuuril halvemini ning praegu puuduvad piisavad 
majanduslikud stiimulid liitiumioonpatareide laiaulatuslike ringlussevõtustruktuuride 
väljatöötamiseks, sest toorained on suhteliselt odavad ja kättesaadavad ning 
liitiumioonpatareide jäätmete hulk ei ole piisavalt suur, et õigustada laiaulatuslike 
ringlussevõtuprotsesside kasutuselevõtmist. Liitiumioonpatareide oodatav suurem esinemine
turul seoses patareides kaadmiumi kasutamise keeluga tulevikus võib seda tasakaalu muuta 
ning suurendada liitiumioonpatareide ringlussevõtuprotsessi kasumlikkust. ELis on 
liitiumioonpatareide ringlussevõtt endiselt arenemisjärgus võrreldes 
kaadmiumnikkelpatareide ja nikkelmetallhüdriidpatareide juba arenenud 
ringlussevõtutehnoloogiaga, ent selle valdkonna tehnoloogia areng ja innovatsioon võib 
olukorda peagi muuta ning muuta liitiumioonpatareide ringlussevõtuprotsesside 
väljatöötamise majanduslikult tasuvaks, kui pidada silmas liitiumioonpatareide suurenevat 
jäätmevoogu.

Seetõttu oleks erandi kohaldamise pikendamine ühe aasta võrra kuni 31. detsembrini 2016 
mõistlik kompromiss, mis kaitseks nii tarbijate kui ka ettevõtete huve kogu väärtusahelas ning 
tagaks keskkonna- ja inimeste tervise kaitse, andes ühtlasi lisaaega tehnoloogia arendamiseks, 
parimate tavade vahetamiseks ja innovatsiooniks selles valdkonnas.

3. Varude ja varuosade lõppemine

Keelu jõustumiseks juba turule viidud toodete hoolduse, eeskätt vajalike varuosade küsimus 
on sageli päevakorras olnud.
Eelkõige on raportöör seisukohal, et tootmissisendite turustajad on kaadmiumnikkelpatareide 
keeluga juba arvestanud ja nii on erandi tühistamise hetkel müügil üksnes väheses koguses 
selliseid patareisid, kui üldse. Sellised meetmed nagu varuosade kättesaadavuse tagamine 
piiratud ajaks pärast erandi tühistamist võivad veidi vähendada lõpptarbijatele, eelkõige 
mitteprofessionaalsetele kasutajatele tekitatavat negatiivset mõju, sest sellised tarbijad ei 
suuda ehk nii hõlpsalt toime tulla ühelt tehnoloogialt teisele ülemineku kuludega. Siiski saaks 
kaadmiumnikkelpatareidel töötavaid juhtmeta mootortööriistu lühikeses perspektiivis 
hõlpsalt, kuigi suuremate kuludega asendada nikkelmetallhüdriidpatareidel töötavate juhtmeta 
mootortööriistadega, sest nikkelmetallhüdriidpatareide laadijaid saab kasutada ka 
kaadmiumnikkelpatareidel töötavate seadmete laadimiseks. Tänu juba olemasolevatele 
tehnoloogilistele lahendustele saab pehmendada keelu vahetut mõju lõpptarbijatele. Lisaks 
võib sellise alternatiivi olemasolu täiendavalt pidurdada kaadmiumnikkelpatareide 
keelustamise tulemusena tekkida võivat hüppelist elektriseadmete romude hulga suurenemist. 

Potentsiaalselt suurema hulga elektriseadmete romude tõttu tekkida võivatele 
tehnoloogilistele ja keskkonnaalastele probleemidele, mis tulenevad asjaolust, et ootamatult 
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tuleb kõrvaldada seadmed, mille jaoks puuduvad ajutised varuosad, leidub tehniline lahendus 
nikkelmetallhüdriidtehnoloogia võimaluse näol. Patareijäätmete ringlussevõtmisel on 
ettevõtetel täiendavalt aega, et tulla toime kaadmiumnikkelpatareide keelustamisest tuleneva 
elektriseadmete romude hulga võimaliku suurenemisega. Ringlussevõtuettevõtted võtavad 
sellega seoses juba meetmeid, arendades suutlikkust suurema liitiumioonpatareide ja 
nikkelmetallhüdriidpatareide hulga ringlussevõtmiseks, mida on oodata pärast 
kaadmiumnikkelpatareide keelu jõustumist. Igal juhul peab ELi seadusandja edastama 
valmistoodangu turustajatele selge ja konkreetse sõnumi, millal keeld jõustub. Kui on teada, 
et keeld jõustub täielikult pärast 31. detsembrit 2016, ei ürita tootjad turgu üle ujutada suure 
hulga varudega just enne erandi tühistamise jõustumist.

4. Reguleerimisala laiendamine – elavhõbedasisaldusega nööpelemendid 

Ehkki see jääb väljapoole komisjoni käesoleva ettepaneku reguleerimisala, pakub kaadmiumi 
kasutamise erandi läbivaatamine võimalust tühistada veel üks erand, mis tundub olevat 
praeguseks aegunud: võimalus kasutada elavhõbedasisaldusega nööpelementide. Komisjoni 
tellitud aruandes BIOIS 2012 osutati vajadusele vähendada elavhõbeda keskkonda sattumise 
ohtu, kuna nööpelementide puhul ei teostata sageli eraldi kogumist ning see suurendab 
keskkonnareostuse ohtu.

Kuna enamik nööpelementide tootjaid on tehnoloogiat muutnud, on see erand iganemas ning 
ELi nööpelementide turul on juba toimumas üleminek elavhõbedavabade nööpelementide 
tootmisele. Praegu on elavhõbedavabade nööpelementide osakaal ELi nööpelementide turul 
umbes 39 %. Elavhõbedavabad alternatiivid on nüüd turul saadaval kõikide seadmete puhul 
ning neil on enamiku ettevõtete kinnitusel praktiliselt samad tulemusnäitajad kui 
elavhõbedasisaldusega nööpelementidel1. 

Selline otsus ergutaks ka ELi turule suurtes kogustes nööpelemente eksportivaid riike, nagu 
Hiina, kiirendama üleminekut elavhõbedavabade nööpelementide tootmisele, millel võib olla 
ülemaailmne mõju elavhõbeda kasutamisele selles sektoris. Kui seda erandit praegu ei 
tühistata, võib muutus toimuda alles 2016. aastaks ettenähtud patareidirektiivi läbivaatamisel, 
mille tulemusel on võimalik, et igal aastal ei teostata umbes 2,4–3,9 tonni nööpelementides 
sisalduva elavhõbeda puhul endiselt eraldi kogumist, millega kaasneb suur keskkonnareostuse 
oht. Paljudes USA osariikides on elavhõbedasisaldusega nööpelemendid juba keelatud.

Seetõttu on raportöör nimetatud toodetes elavhõbeda kasutamise keskkonnamõju ja selliste 
toodete osakaalu vähendamiseks elavhõbedaga seotud üldises probleemis ning majandusliku 
tasuvuse arvessevõtmiseks seisukohal, et elavhõbedasisaldusega nööpelementide 
turuleviimine tuleks keelustada 31. detsembriks 2016. 

Kokkuvõtteks teeb raportöör ettepaneku pikendada kaadmiumnikkelpatareide erandi 
kohaldamist ühe aasta võrra kuni 31. detsembrini 2016. Arvestades kogutud 
kaadmiumnikkelpatareide 100 % taaskasutamise võimalust, on raportöör seisukohal, et risk ei 
ole nii suur ning seda saab juhtida. Erandi kohaldamise pikendamine ühe aasta võrra oleks 
mõistlik kompromiss, mis kaitseks nii tarbijate kui ka ettevõtete huve kogu väärtusahelas ning 

                                               
1 Catherine Galligan, Gregory Morose „An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing 
Mercury”, 17. detsember 2004, tellija: The Maine Department of Environmental Protection (Lowell Center for 
Sustainable Production), University of Massachusetts Lowell.
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tagaks keskkonna- ja inimeste tervise kaitse, andes ühtlasi lisaaega tehnoloogia arendamiseks, 
parimate tavade vahetamiseks, koolituseks ja innovatsiooniks selles valdkonnas.


