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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista 
sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta 
johdottomissa työkaluissa käytettäviksi tarkoitettujen kadmiumia sisältävien paristojen 
ja akkujen markkinoille saattamisen osalta 
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0136),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 
192 artiklan 1 kohdan ja 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0087/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 24. toukokuuta 2012 antaman
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 229, 31.7.2012, s. 140.
2 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI annettu 
paristoista ja akuista sekä käytetyistä 
paristoista ja akuista annetun direktiivin 
2006/66/EY muuttamisesta johdottomissa 
työkaluissa käytettäviksi tarkoitettujen 
kadmiumia sisältävien paristojen ja 
akkujen markkinoille saattamisen osalta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI annettu 
paristoista ja akuista sekä käytetyistä 
paristoista ja akuista annetun direktiivin 
2006/66/EY muuttamisesta johdottomissa 
työkaluissa käytettäviksi tarkoitettujen 
kadmiumia sisältävien paristojen ja 
akkujen sekä vähän elohopeaa sisältävien 
nappiparistojen markkinoille saattamisen 
osalta

Or. en

Perustelu

Vaikka direktiivin 2006/66/EY uudelleenarviointi ei sisällykään komission ehdotuksen 
soveltamisalaan, se tarjoaa tilaisuuden poistaa selvästi ajasta jälkeen jäänyt poikkeus: se, 
että nappiparistot saavat edelleen sisältää elohopeaa. Komission teettämässä raportissa1 on 
esitetty, että ympäristön ja talouden kannalta paras toimintavaihtoehto on kieltää elohopeaa 
sisältävien nappiparistojen markkinoille saattaminen EU:ssa, jotta elohopeaan käyttöön 
näissä tuotteissa liittyviä kielteisiä ympäristövaikutuksia voidaan vähentää.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tätä käyttötarkoitusta koskevan 
poikkeuksen soveltamista olisi jatkettava 
31 päivään joulukuuta 2015, jotta
teollisuus voisi kehittää kyseessä olevia 
teknologioita edelleen.

(4) Tätä käyttötarkoitusta koskevan 
poikkeuksen soveltamista olisi jatkettava 
31 päivään joulukuuta 2016, jotta koko 
arvoketjun muodostavat tuottajat, 
kierrätysala ja kuluttajat voisivat kehittää 
kyseessä olevia korvaavia teknologioita 
edelleen yhdenmukaisesti unionin kaikilla 

                                               
1 Mahdollisuuksia vähentää hammasamalgaamin ja paristojen aiheuttamaa elohopeapilaantumista koskeva 
tutkimus, Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto, 5. maaliskuuta 2012, 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf.
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alueilla.

Or. en

Perustelu

Nykyistä nikkelikadmiumparistoja koskevaa poikkeusta sovelletaan 31. joulukuuta 2016 asti, 
jotta kaikilla talouden toimijoilla arvoketjussa on enemmän aikaa kehittää asiaan liittyviä 
korvaavia teknologioita edelleen entistä yhdenmukaisemmin kaikilla EU:n alueilla ja 
johdottomien työkalujen luontainen elinkaari huomioon ottaen. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Direktiivillä 2006/66/EY kielletään 
kaikkien sellaisten paristojen tai akkujen 
markkinoille saattaminen, jotka sisältävät 
yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa, 
riippumatta siitä, onko ne liitetty 
laitteisiin. Kieltoa ei kuitenkaan sovelleta 
enintään kaksi painoprosenttia elohopeaa 
sisältäviin nappiparistoihin. On tärkeää 
vähentää ympäristöön kohdistuvien 
elohopeapäästöjen riskiä. Nappiparistot 
jäävät helposti erillisten keräysten 
ulkopuolelle. Unionin 
nappiparistomarkkinoilla ollaan jo 
siirtymässä elohopeattomiin 
nappiparistoihin. Elohopeattomia 
paristoja on nyt saatavilla kaupallisesti 
kaikkiin sovelluksiin ja niiden 
suorituskykyparametrit vastaavat lähes 
täysin elohopeaa sisältävien paristojen 
parametrejä, minkä myös suurin osa alan 
toimijoista on vahvistanut. Siksi on 
tarkoituksenmukaista kieltää sellaisten 
nappiparistojen markkinoille 
saattaminen, jotka sisältävät elohopeaa yli 
0,0005 painoprosenttia. On 
todennäköisesti odotettavissa, että 
tällainen kielto kannustaisi maita, jotka 
vievät suuria määriä nappiparistoja 
unionin markkinoille, siirtymään 
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nopeammin elohopeattomien 
nappiparistojen tuotantoon, millä voi olla 
maailmanlaajuisia vaikutuksia elohopean 
käyttöön tällä teollisuuden alalla.

Or. en

Perustelu

Uusi johdanto-osan kappale, joka liittyy direktiivin 2006/66/EY 4 artiklaa koskevaan 
tarkistukseen.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Direktiivin 2006/66/EY 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi olisi 
komissiolle siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
liitteessä III olevia käsittely- ja 
kierrätysvaatimuksia, EU:n ulkopuolella 
tapahtuvan käsittelyn ja kierrätyksen 
yhtäläisten edellytysten arviointiperusteita, 
tuottajien rekisteröintiä, kannettavien ja 
autojen paristojen ja akkujen 
tehomerkintöjä sekä merkintävaatimuksista 
vapauttamista. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 

(6) Direktiivin 2006/66/EY 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi olisi 
komissiolle siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
loppukäyttäjille myytävien kannettavien 
paristojen ja akkujen vuosimyynnin 
laskemista koskevia yhteisiä menetelmiä, 
liitteessä III olevia käsittely- ja 
kierrätysvaatimuksia, EU:n ulkopuolella 
tapahtuvan käsittelyn ja kierrätyksen 
yhtäläisten edellytysten arviointiperusteita, 
tuottajien rekisteröintiä, kannettavien ja 
autojen paristojen ja akkujen 
tehomerkintöjä sekä merkintävaatimuksista 
vapauttamista. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää varmistaa kaikille osallistujille yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tuottajia koskevien 
rekisteröintivaatimusten ja -muotojen 
tulisi olla yhdenmukaisia sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2012/19/EY1 16 artiklan 
3 kohdassa ja liitteessä X olevassa 
A osassa vahvistettujen 
rekisteröintivaatimusten ja -muotojen 
kanssa.
____________
1 EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että paristot ja akut kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden piiriin, on 
luonnollista, että tuottajien rekisteröintiä koskeva prosessi on vastaavanlainen. Näin 
säästetään tuottajien tuotannon järjestämiseen tarvitsemaa aikaa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa direktiivin 
2006/66/EY yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa niiden 
siirtymäjärjestelyjen osalta, jotka koskevat 
vähimmäiskeräysasteita, yhteistä 
laskentamenetelmää, jolla lasketaan 

(7) Jotta voidaan varmistaa direktiivin 
2006/66/EY yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa niiden 
siirtymäjärjestelyjen osalta, jotka koskevat 
vähimmäiskeräysasteita ja kansallisiin 
täytäntöönpanokertomuksiin sisältyvää 
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kannettavien paristojen ja akkujen 
vuosimyynti loppukäyttäjille ja kansallisiin 
täytäntöönpanokertomuksiin sisältyvää 
kyselylomaketta tai mallia. Tätä 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 28 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

kyselylomaketta tai mallia. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan 6 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1. Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti: 

"2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua kieltoa ei sovelleta enintään 
kaksi painoprosenttia elohopeaa sisältäviin 
nappiparistoihin."

'2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua kieltoa ei sovelleta enintään 
kaksi painoprosenttia elohopeaa sisältäviin 
nappiparistoihin ennen 31 päivää 
joulukuuta 2016.

Or. en

Perustelu

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. 
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2006/66/EY
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) "c) johdottomissa työkaluissa 31 päivään 
joulukuuta 2015 saakka."

c) johdottomissa työkaluissa 31 päivään 
joulukuuta 2016 saakka.”

Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan 4 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poistetaan 4 artiklan 4 kohta.

Or. en

Perustelu

Kadmiumin käyttökiellon tultua voimaan ei ole tarpeen arvioida uudelleen johdottomia 
työkaluja koskevaa poikkeusta.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
6 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti: 
"Johdottomissa työkaluissa käytettäviksi 
tarkoitettuja kadmiumia sisältäviä 
kannettavia paristoja ja akkuja, jotka 
eivät täytä 4 artiklan 1 kohdassa 
asetettuja vaatimuksia, ei saa saattaa 
markkinoille 31 päivän joulukuuta 2016 
jälkeen, ja mikäli niitä pidetään edelleen 
kaupan kyseisen päivämäärän jälkeen, ne 
on vedettävä pois markkinoilta.", 

Or. en

Perustelu

Vahvistamalla yksi ainoa määräaika sekä poikkeuksen kumoamiselle että kaikkien niiden 
tuotteiden poistamiselle markkinoilta, jotka eivät täytä direktiivissä vahvistettuja vaatimuksia, 
lähetään vahva viesti niin tuottajille kuin kuluttajillekin ja varmistetaan, että direktiivin 
ympäristön ja terveyden suojelua koskevat tavoitteet saavutetaan estämällä kadmiumin 
määrän lisääntyminen markkinoilla.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
6 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti: 
"Nappiparistoja, jotka eivät täytä 
4 artiklan 1 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille 
31 päivän joulukuuta 2016 jälkeen, ja 
mikäli niitä pidetään edelleen kaupan 
kyseisenä päivänä, ne on vedettävä pois 
markkinoilta.";

Or. en
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Perustelu

Vahvistamalla yksi ainoa määräaika sekä poikkeuksen kumoamiselle että kaikkien niiden 
tuotteiden poistamiselle markkinoilta, jotka eivät täytä direktiivissä vahvistettuja vaatimuksia, 
lähetään vahva viesti niin tuottajille kuin kuluttajillekin ja varmistetaan, että direktiivin 
ympäristön ja terveyden suojelua koskevat tavoitteet saavutetaan estämällä elohopeaa 
sisältävien nappiparistojen määrän lisääntyminen markkinoilla.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta 
Direktiivi 2006/66/EY
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio säätää 
täytäntöönpanosäädöksillä viimeistään 26 
päivänä syyskuuta 2007 yhteisistä 
menetelmistä, joilla lasketaan kannettavien 
paristojen ja akkujen vuosittainen myynti 
loppukäyttäjille. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 24 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissiolle siirretään valta antaa
23 a artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan tai 
muutetaan yhteisiä menetelmiä, joilla 
lasketaan kannettavien paristojen ja 
akkujen vuosittainen myynti 
loppukäyttäjille.

Or. en

Perustelu

Komission päätöksessä 2008/763/EY vahvistetaan yhteiset menetelmät, joilla lasketaan 
kannettavien paristojen ja akkujen vuosittainen myynti loppukäyttäjille. Yhteisiä menetelmiä 
koskevat muutokset olisi tehtävä delegoitujen säädösten avulla SEUT:n 290 artiklassa 
tarkoitetun yleisen käytännön mukaisesti. 

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/66/EY
12 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kumotaan 12 artiklan 7 kohta. 4. Korvataan 12 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
"Ennen kuin komissio muuttaa tai 
täydentää liitettä III, sen on kuultava 
asianomaisia sidosryhmiä, erityisesti 
tuottajia, kerääjiä, kierrättäjiä, 
käsittelijöitä, ympäristö- ja 
kuluttajajärjestöjä sekä 
työntekijäliittoja. [...]";

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella säilytetään nykyiseen direktiiviin sisältyvä kuulemisvaatimus. Ottamalla 
huomioon "tosielämän toimijoiden" näkemykset varmistetaan, että parhaat saatavilla olevat 
teknologiat ovat käytössä.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2006/66/EY
23 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 12 artiklan 6 kohdassa, 
15 artiklan 3 kohdassa, 17 artiklassa ja 
21 artiklan 2 ja 7 kohdassa tarkoitettu valta 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 

2. Siirretään 10 artiklan 4 kohdassa, 12 
artiklan 6 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 
17 artiklassa ja 21 artiklan 2 ja 7 kohdassa 
tarkoitettu valta komissiolle viiden vuoden
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä. 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.
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Or. en

Perustelu

EU:n muille lainsäädäntöelimille on kerrottava delegoitujen säädösten hyväksymisestä 
unionissa sekä kyseisten säädösten tuloksista.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2006/66/EY
23 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 12 artiklan 
6 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 
17 artiklassa ja 21 artiklan 2 ja 7 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 
4 kohdassa, 12 artiklan 6 kohdassa, 15 
artiklan 3 kohdassa, 17 artiklassa ja 21 
artiklan 2 ja 7 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen. 

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2006/66/EY
23 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 12 artiklan 6 kohdan, 
15 artiklan 3 kohdan, 17 artiklan ja 
21 artiklan 2 ja 7 kohdan nojalla annettu 

5. Edellä olevan 10 artiklan 4 kohdan, 12 
artiklan 6 kohdan, 15 artiklan 3 kohdan, 17 
artiklan ja 21 artiklan 2 ja 7 kohdan nojalla 
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delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella".

annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/66/EY kielletään kaikkien sellaisten 
kannettavien paristojen tai akkujen markkinoille saattaminen, jotka sisältävät yli 
0,002 painoprosenttia kadmiumia, mukaan luettuna ne, jotka on liitetty laitteisiin. Kielto ei 
kuitenkaan koske hätä- tai hälytysjärjestelmiä, hätävalaistus mukaan lukien, lääkinnällisiä 
laitteita ja johdottomia työkaluja. 

Direktiivin 2006/66/EY 4 artiklan mukaisesti komission on arvioitava uudelleen johdottomia 
työkaluja koskevaa poikkeusta. Nykyisellä ehdotuksella on tarkoitus muuttaa direktiiviä 
rajoittamalla kadmiumin käyttöä johdottomissa työkaluissa käytettäviksi tarkoitetuissa 
paristoissa ja akuissa koskevaa poikkeusta siten, että sen voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 
2015. Komission ehdotus on tervetullut pitäen mielessä kadmiumin vaikutukset ympäristöön. 

Komissio päätyi tähän päivämäärään toteutettuaan vaikutusten arvioinnin, jossa tarkasteltiin 
johdottomissa työkaluissa käytetyistä nikkelikadmiumparistoista luopumisen sosioekonomista 
ja ympäristöä koskevaa ulottuvuutta ja jossa vertailukohtana oli kadmiumia koskevan 
poikkeuksen kumoamisen kokonaisvaikutukset pitkällä aikavälillä. On syytä panna merkille, 
että kolmen paristotyypin (nikkelikadmium-, nikkelimetallihybridi- ja litiumioniakut) 
vaikutuksia ympäristöön tarkastelevan komission vaikutustenarvioinnin päätelmissä ei esitetä 
kyseisten paristojen latureiden vastaavanlaisen elinkaarianalyysin tuloksia, sillä arvioinnissa 
keskityttiin ainoastaan itse paristojen ympäristövaikutuksiin. Ympäristövaikutuksen 
arvioinnin liitteessä 13 olevassa 2 osassa havainnollistetut kolmen paristotyypin 
ympäristövaikutukset (mukaan luettuna niiden latureiden ympäristövaikutukset) osoittavat, 
että saattaa olla tarpeen jatkaa tutkimus- ja kehitystyötä litiumioniakkujen erikoislatureiden 
energia-, materiaali- ja ympäristöjalanjäljen parantamiseksi, kun vertailukohtana on 
nikkelikadmium- ja nikkelimetallihybridiakkujen jo hyvin kypsässä vaiheessa olevat 
teknologiat.

Esittelijä ehdottaa, että nykyistä nikkelikadmiumparistoja koskevaa poikkeusta jatketaan 
31. joulukuuta 2016 asti, jotta kaikilla talouden toimijoilla arvoketjussa on enemmän aikaa 
kehittää asiaan liittyviä korvaavia teknologioita edelleen yhdenmukaisesti kaikilla EU:n 
alueilla ja johdottomien työkalujen luontainen elinkaari huomioon ottaen. 

1. Paristoja ja niiden markkinaosuuksia koskevat tunnusluvut

Johdottomissa työkaluissa käytetään kolmentyyppisiä ladattavia paristoja: nikkelikadmium-
(NiCd), nikkelimetallihybridi-.(NiMH) ja litiumioniakkuja (Li-Ion).

NiMH-akkujen osuus EU:n johdottomien työkalujen markkinoista on suhteellisen vähäinen 
verrattuna NiCD- ja Li-Ion-akkuihin ja niitä käytetään lähinnä Pohjois-Euroopan maissa. 
Mietinnössä keskitytään tästä syystä NiCD- ja Li-Ion-akkujen vertailuun arvioitaessa, mikä on 
tarkoituksenmukaisin määräaika poikkeuksen poistamiselle. 
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Alan edunvalvontajärjestö EPTAn (European Power Tool Association) mukaan vuonna 2011 
johdottomien työkalujen osuus kaikista sähkötyökaluista oli 40 prosenttia. Tästä 
40 prosentista 70 prosenttia käyttää Li-Ion-akkuja ja 27 prosenttia NiCd-akkuja 
(NiMH-akkujen osuus on vain 3 prosenttia). Li-Ion-akkuja suosiva suuntaus voimistuu 
jatkuvasti ja NiCd-akut ovat vääjäämättä poistumassa markkinoilta. 

Nämä markkinaosuuksia osoittavat luvut ovat kuitenkin päinvastaiset Itä-Euroopan 
jäsenvaltioissa ja siksi tällä alueella kadmiummarkkinoiden katoaminen kestää kauemmin, 
mikäli tilanteen annetaan jatkua entiseen tapaan. Alalla myydään edelleen neljä miljoonaa 
NiCd-akullista johdotonta työkalua erityisesti Itä-Euroopassa, kun johdottomien työkalujen 
kokonaismyynti on 16 miljoonaa kappaletta. Li-Ion-akut ovat tosiasiallisesti edelleen 
kalliimpia NiCd-akkuihin verrattuna, mikä selittää niiden myynnin hitaamman kehittymisen 
EU:n itäosassa, jossa kansalaisten ostovoima on yleensä heikompi kuin Länsi-Euroopan 
maissa. Yhdellä lisävuodella autetaan kuluttajia sopeuttamaan asteittain tottumuksensa 
markkinoilla saatavilla oleviin korvaaviin teknologioihin yhdenmukaisesti kaikilla EU:n 
alueilla.

2. Kadmium vastaan litium 

Kaikissa vaarallisia aineita ja kemikaaleja koskevissa säädöksissä kadmium on luetteloissa 
ensimmäisten aineiden joukossa, koska se vaikuttaa kielteisesti ympäristöön ja ihmisten 
terveyteen. Kadmium on myrkyllistä, kun sitä kerääntyy ympäristöön ja ihmisen kehoon, sillä 
se yleensä jää elimistöön määräämättömäksi ajaksi ja saattaa usein aiheuttaa parantumattomia 
vaurioita. 

Kadmium voi päästä ympäristöön, mikäli kannettavia jäteparistoja ei käsitellä 
asianmukaisesti. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että NiCd-akkujen prosenttiosuus 
kadmiumpäästöistä veteen ja ilmakehään on hyvin pieni. Kiinteän yhdyskuntajätteen 
polttolaitosten ja kaatopaikkojen osuus kaikista kadmiumpäästöistä ilmakehään on vain 
2,6 prosenttia ja 2,3 prosenttia kaikista kadmiumpäästöistä veteen, kun öljyn ja hiilen poltto 
aiheuttaa 43,5 prosenttia kadmiumin ilmapäästöistä ja raudan- ja teräksentuotannossa 
päästetään paljon kadmiumia veteen (40 prosenttia), aivan kuten lannoitteet ja viemäriliete1. 
NiCd-akuista peräisin olevat yhdyskuntajätteen kadmiumpäästöt veteen ja ilmakehään 
muodostavat lopulta vain noin yhden prosentin osuuden. 

Sekä lannoiteasetus että viemärilietettä koskeva direktiivi ovat vanhentuneita ja ne olisi 
tarkistettava pian, mutta kadmiumia esiintyy joka tapauksessa johdottomien työkalujen ohella 
monissa muissa muodoissa ja aineissa, joille ihmiset edelleen altistuvat (kuten pigmentit, 
elektrolyyttisesti pinnoitetut metallit, puolijohteet, aurinkokennot, lannoitteet ja lääkkeet).
Olisi myös otettava huomioon, että johdottomien työkalujen kadmium voidaan 
asianmukaisten keräys- ja kierrätysjärjestelmien avulla hyödyntää sataprosenttisesti uudelleen 
ja että alalla ollaan edistytty huomattavasti paristoissa olevan kadmiumin elinkaarisyklin 
sulkemiseksi. Tämä rajoittaa merkittävästi ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvaa 
riskiä. Esittelijä katsoo, että talteen kerättyjen NiCd-akkujen sataprosenttinen 
kierrätysmahdollisuus huomioon ottaen ympäristö- ja terveysriski on hyvin vähäinen ja se on 

                                               
1 EURAS Final Report Contribution of Spent Batteries to the Metal Flows of Municipal Solid Waste (EURASin 
loppuraportti jäteparistojen osuudesta yhdyskuntajätteen metallivirroista), lokakuu 2005.
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hallittavissa.

Litiumakuilla on lukusia teknisiä etuja puolellaan NiCd-akkuihin verrattuna, mikä selittää 
niiden nopean leviämisen markkinoilla ja niiden markkinaosuuden kasvun. Li-Ion-akut ovat 
kevyempiä ja niiden energiatehokkuus on suurempi; ne purkautuvat voimakkaammin käytössä 
ja hitaammin silloin, kun niitä ei käytetä, eivätkä ne myöskään kärsi muistivirheistä. 
Litiumioniakut voivat kuitenkin räjähtää, jos ne kuumenevat liikaa tai jos ne ladataan liian 
korkeilla jännitteillä ja ne voivat vaurioitua pysyvästi, jos niiden purkaustaso alittaa tietyn 
volttimäärän. Ne tarvitsevat myös NiCd-akkuihin verrattuna edistyneemmän laturin ja niiden 
elinkaari on noin kaksi kertaa lyhyempi kuin NiCd-akkujen (neljä ja kahdeksan vuotta). 
Li-Ion-akut ovat tällä hetkellä kalliimpia kuin NiCd-akut, ne eivät toimi yhtä hyvin alhaisissa 
lämpötiloissa eikä tällä hetkellä ole olemassa riittävästi taloudellisia kannustimia mittavien 
kierrätysrakenteiden kehittämiseksi niitä varten: raaka-aineet ovat suhteellisen edullisia ja 
helposti saatavilla, eikä käytettyjen Li-Ion-akkujen määrä ole tarpeeksi suuri, jotta mittavien 
kierrätysprosessien luominen olisi perusteltua. Li-Ion-akkujen odotettavissa oleva 
markkinaosuuden kasvu, ottaen huomioon kadmiumin tuleva käyttökielto paristoissa, saattaa 
muuttaa tasapainoa ja voi lisätä Li-Ion-akkujen kierrätysprosessien kannattavuutta. 
Li-Ion-akkujen kierrätys on vielä kehitysvaiheessa, toisin kuin NiCd- ja NiMH-akkujen jo 
kypsään vaiheeseen edennyt kierrätysteknologia EU:ssa, mutta teknologiset edistysaskeleet ja 
alan innovaatiot voivat pian muuttaa tilanteen, jolloin Li-Ion-akkujen kierrätysprosessien 
kehittäminen on taloudellisesti kannattavaa käytettyjen Li-Ion-akkujen muodostamat kasvavat 
jätevirrat huomioon ottaen.

Näin ollen jatkamalla poikkeusta yhdellä vuodella 31. joulukuuta 2016 asti mahdollistettaisiin 
kohtuullinen kompromissi, jolla suojellaan sekä kuluttajien että liike-elämän etuja koko 
arvoketjun varrella ja varmistetaan ympäristönsuojelu ja ihmisten terveyden suojelu sekä 
samalla annetaan hieman lisäaikaa teknologian kehittämistä, parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista ja innovointia varten.

3. Varastojen ja varaosien loppuun käyttäminen

Kiellon voimaantulon aikoihin markkinoilla jo olevien tuotteiden huolto sekä erityisesti 
huollossa mahdollisesti tarvittavien varaosien kohtalo on usein esiin tuotu kysymys. 
 Esittelijä katsoo, että ketjun alkupään jakelijat ovat jo ottaneet NiCd-akkujen kiellon 
huomioon, joten on todennäköistä, että poikkeuksen kumoamishetkellä niitä on hyllyillä enää 
hyvin vähän, jos lainkaan. Eri toimilla, kuten varmistamalla varaosien saatavuus rajoitetun 
ajan poikkeuksen kumoamisen jälkeen, voidaan ehkä hieman lievittää loppukäyttäjille 
aiheutuvia sosiaalisia vaikutuksia, etenkin kun kyse on muista kuin ammatillisista käyttäjistä, 
jotka eivät välttämättä kykene sopeutumaan yhdestä teknologiasta toiseen vaihtamiseen 
liittyviin kustannuksiin. Nikkelikadmiumakkuja sisältävät johdottomat työkalut voitaisiin 
kuitenkin helposti korvata lyhyellä aikavälillä, vaikkakin korkeammin kustannuksin, 
NiMH-akkuja käyttävillä työkaluilla, sillä NiMH-akkujen latureita voidaan käyttää 
molempien työkalutyyppien akkujen lataamiseen. Jo nyt saatavilla olevien teknologioiden 
ansiosta voidaan siis kiellon välittömät seuraukset loppukäyttäjille pitää siedettävinä. Tämän 
korvaavan vaihtoehdon olemassaolo voi jarruttaa edelleen sähkö- ja elektroniikkaromun 
äkillistä lisääntymistä NiCd-akkujen kieltämisen seurauksena. 

Teknologiset ja ympäristöä koskevat haasteet, jotka ovat odotettavissa sen seurauksena, että 
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sähkö- ja elektroniikkaromun määrä mahdollisesti kasvaa, koska laitteista, joihin ei enää ole 
saatavilla varaosia, on yhtäkkiä päästävä eroon, voidaan hallita teknisin ratkaisuin 
NiMH-akkuihin perustuvan teknologian tarjoaman vaihtoehdon avulla. Mitä tulee jäteparistojen 
kierrätykseen, ala voi hyötyä lisäajasta selvitäkseen sähkö- ja elektroniikkaromun mahdollisesta 
lisääntymisestä NiCd-akkuja koskevan kiellon seurauksena. Kierrätysyritykset ovat jo ryhtyneet 
tämänsuuntaisiin toimiin parantamalla valmiuksiaan kierrättää Li-Ion- ja NiMH-akkuja, 
joiden määrän odotetaan lisääntyvän, kun NiCd-akkuja koskeva kielto tulee voimaan. Unionin 
lainsäätäjän on joka tapauksessa viestittävä selkeästi ja voimakkaasti ketjun loppupään 
jakelijoille, milloin itse kielto tulee voimaan. Kun tuottajat ovat selvillä, että kieltoa on lopulta 
noudatettava täysimääräisesti 31. joulukuuta 2016 jälkeen, ne eivät sorru houkutukseen 
kyllästää markkinat liiallisilla määrillä juuri ennen kuin pois vetäminen alkaa.

4. Soveltamisalan laajentaminen - nappiparistojen elohopea 

Kadmiumia koskevan poikkeuksen uudelleenarviointi tarjoaa tilaisuuden poistaa toinenkin 
ajasta jälkeen jäänyt poikkeus, vaikka asia ei kuulukaan komission ehdotuksen piiriin: se, että 
nappiparistot saavat edelleen sisältää elohopeaa. Komission teettämässä tutkimuksessa BIOIS 
2012 osoitetaan, että elohopean ympäristöön pääsemisen riskiä on pienennettävä, sillä 
nappiparistot jäävät helposti erillisten keräysjärjestelmien ulkopuolelle, mikä kasvattaa 
ympäristön saastumisen riskiä.

Suurin osa nappiparistojen valmistajista on siirtynyt käyttämään muuta teknologiaa, joten 
tämä poikkeus on pian vanhentunut, sillä EU:n nappiparistomarkkinoilla ollaan jo siirtymässä 
elohopeattomiin paristoihin. Elohopeattomien nappiparistojen osuus EU:n 
nappiparistomarkkinoista on tällä hetkellä 39 prosenttia. Elohopeattomia paristoja on nyt 
saatavilla kaupallisesti kaikkiin sovelluksiin ja niiden suoritusparametrit vastaavat elohopeaa 
sisältävien paristojen parametrejä, minkä myös suurin osa alan toimijoista on vahvistanut1. 

Tällainen päätös kannustaisi myös Kiinan kaltaisia maita, jotka vievät suuria määriä 
nappiparistoja unionin markkinoille, vauhdittamaan siirtymistä elohopeattomien 
nappiparistojen tuotantoon, millä voi olla maailmanlaajuisia vaikutuksia elohopean käyttöön 
tällä teollisuuden alalla. Mikäli tätä poikkeusta ei kumota nyt, seuraava mahdollisuus saattaa 
olla vasta vuodeksi 2016 kaavaillun paristodirektiivin tarkistuksen yhteydessä, mikä 
tarkoittaa, että nappiparistojen sisältämää elohopeaa saattaa päätyä ympäristöön noin 2,4–
3,9 tonnia vuodessa niiden jäädessä edelleen erillisten keräysjärjestelmien ulkopuolelle 
muodostaen suuren ympäristön saastumisriskin. Yhdysvalloissa monet osavaltiot ovat jo 
kieltäneet elohopeaa sisältävien nappiparistojen käytön.

Esittelijä katsoo näin ollen, että elohopean käytöstä näissä tuotteissa johtuvien 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja kyseisen käytön osuuden pienentämiseksi 
elohopeaongelman kokonaistilanteen kannalta sekä taloudellisen kannattavuuden huomioon 
ottamiseksi elohopeaa sisältävien nappiparistojen saattaminen markkinoille olisi kiellettävä 
31. joulukuuta 2016 alkaen. 

                                               
1 Catherine Galligan ja Gregory Morose: "An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing 
Mercury", tutkimus vaihtoehdoista elohopeaa sisältäville nappiparistoille, 17. joulukuuta 2004, laadittu 
Massachusettsin yliopistoon kuuuluvan kestävää tuotantoa tutkivan Lowell Center -keskuksen toimeksiannosta.



PR\915871FI.doc 21/21 PE497.921v01-00

FI

Esittelijän johtopäätös on, että NiCd-akkuja koskevaa poikkeusta olisi jatkettava yhdellä 
vuodella 31. joulukuuta 2016 asti. Esittelijä katsoo, että talteen kerättyjen NiCd-akkujen 
sataprosenttinen kierrätysmahdollisuus huomioon ottaen riski on hyvin vähäinen ja se on 
hallittavissa. Jatkamalla poikkeusta yhdellä vuodella mahdollistettaisiin kohtuullinen 
kompromissi, jolla suojellaan sekä kuluttajien että liike-elämän etuja koko arvoketjun varrella 
ja varmistetaan ympäristönsuojelu ja ihmisten terveyden suojelu sekä samalla annetaan 
hieman lisäaikaa teknologian kehittämistä, parhaiden käytäntöjen vaihtamista, saaduista 
kokemuksista oppimista ja innovointia varten.


