
PR\915871LT.doc PE497.921v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2012/0066(COD)

7.11.2012

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 
keičiamos Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir 
akumuliatorių atliekų nuostatos dėl nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių 
sudėtyje yra kadmio ir kurie skirti naudoti belaidžiuose elektriniuose 
įrankiuose, pateikimo rinkai
(COM(2012) 0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Vladko Todorov Panayotov



PE497.921v01-00 2/21 PR\915871LT.doc

LT

PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių 
atliekų nuostatos dėl nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių sudėtyje yra kadmio ir 
kurie skirti naudoti belaidžiuose elektriniuose įrankiuose, pateikimo rinkai
(COM(2012) 0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0136),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
192 straipsnio 1 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0087/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 229, 2012 7 31, p. 140.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 
keičiamos Direktyvos 2006/66/EB dėl 
baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir 
akumuliatorių atliekų nuostatos dėl 
nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių 
sudėtyje yra kadmio ir kurie skirti naudoti 
belaidžiuose elektriniuose įrankiuose, 
pateikimo rinkai 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 
keičiamos Direktyvos 2006/66/EB dėl 
baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir 
akumuliatorių atliekų nuostatos dėl 
nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių 
sudėtyje yra kadmio ir kurie skirti naudoti 
belaidžiuose elektriniuose įrankiuose, ir 
sagos formos elementų, kuriuose yra 
nedidelis kiekis gyvsidabrio, pateikimo 
rinkai

Or. en

Pagrindimas

Nors tai ir nepatenka į Komisijos pasiūlymo sritį, Direktyvos 2006/66/EB persvarstymas 
sudaro galimybę panaikinti dabar akivaizdžiai pasenusią išimtį − galimybę sagos formos 
elementuose tebenaudoti gyvsidabrį. Europos Komisijos užsakytoje ataskaitoje (BIOIS 2012)1

pasiūlyta, kad aplinkosauginiu ir ekonominiu požiūriu geriausias politinis žingsnis yra 
uždrausti ES teikti rinkai sagos formos baterijas, kuriose yra gyvsidabrio, siekiant sumažinti 
neigiamą poveikį aplinkai, kuris atsiranda naudojant gyvsidabrį šiuose gaminiuose.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis 
turėtų būti toliau taikoma iki 2015 m.
gruodžio 31 d., kad sektorius turėtų 
galimybę geriau įsisavinti atitinkamas 
technologijas; 

(4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis 
turėtų būti toliau taikoma iki 2016 m.
gruodžio 31 d., kad gamintojai, 
perdirbimo pramonės subjektai ir 
vartotojai visoje vertės grandinėje turėtų 
galimybę geriau vienodai visuose 
Sąjungos regionuose įsisavinti atitinkamas 

                                               
1 2012 m. kovo 5 d. gyvsidarbio taršos naudojant dantų amalgamą ir baterijas sumažinimo 
galimybių studija, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf
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pakaitines technologijas;

Or. en

Pagrindimas

Išimtis nikelio-kadmio baterijoms taikoma toliau iki 2016 m. gruodžio 31 d., kad būtų daugiau 
laiko visiems ekonominiams subjektams visoje vertės grandinėje toliau vienodžiau ir 
atsižvelgiant į natūralų belaidžių elektrinių įrankių verslo ciklą visuose Sąjungos regionuose 
įsisavinti atitinkamas pakaitines technologijas. 
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4 a) pagal Direktyvą 2006/66/EB 
draudžiama pateikti rinkai visas į 
prietaisus įmontuotas arba neįmontuotas 
baterijas ir akumuliatorius, kurių daugiau 
kaip 0,0005 % svorio sudaro gyvsidabris. 
Vis dėlto šis draudimas netaikomas sagos 
formos elementams, kuriuose gyvsidabrio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 2 % svorio. 
Svarbu sumažinti gyvsidabrio patekimo į 
aplinką riziką, nes sagos formos 
elementai dažnai atskirai nesurenkami. 
Sąjungos sagos formos elementų rinkoje 
šiuo metu jau pereinama prie sagos 
formos elementų, kurių sudėtyje nėra 
gyvsidabrio. Elementų be gyvsidabrio šiuo 
metu galima įsigyti visiems prietaisams ir 
jų veikimo savybės, kaip patvirtino 
dauguma pramonės subjektų, yra beveik 
tokios pat kaip ir elementų su gyvsidabriu. 
Todėl derėtų uždrausti pateikti rinkai 
sagos formos elementus, kuriuose 
gyvsidabrio kiekis sudaro daugiau kaip 
0,0005 % svorio. Tikimasi, kad priėmus šį 
draudimą į Sąjungos rinką didelius 
kiekius sagos formos elementų 
eksportuojančios šalys bus paskatintos 
skubiau pereiti prie sagos formos 
elementų, kurių sudėtyje nėra 
gyvsidabrio, gamybos, o toks pokytis gali 
turėti visuotinį poveikį gyvsidabrio 
naudojimui šiame pramonės sektoriuje;

Or. en

Pagrindimas

Naujoji konstatuojamoji dalis susijusi su Direktyvos 2006/66/EB 4 straipsnio pakeitimu.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Direktyvos 2006/66/EB papildymo arba 
dalinio pakeitimo tikslais Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti teisės aktus, susijusius su
III priedu, dėl apdorojimo ir perdirbimo 
reikalavimų, dėl apdorojimo ir perdirbimo 
ne Europos Sąjungoje atitinkančių sąlygų 
įvertinimo kriterijų, dėl gamintojų 
registravimo, dėl nešiojamų ir automobilių 
baterijų ir akumuliatorių talpos ženklinimo 
ir dėl ženklinimo reikalavimų išimčių. 
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai; 

(6) Direktyvos 2006/66/EB papildymo arba 
dalinio pakeitimo tikslais Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 
straipsnį priimti teisės aktus dėl bendros 
galutiniams vartotojams parduotų 
nešiojamų baterijų ir akumuliatorių 
metinio kiekio apskaičiavimo metodikos, 
III priedo dėl apdorojimo ir perdirbimo 
reikalavimų, apdorojimo ir perdirbimo ne 
Europos Sąjungoje atitinkančių sąlygų 
įvertinimo kriterijų, gamintojų 
registravimo, nešiojamų ir automobilių 
baterijų ir akumuliatorių talpos ženklinimo 
ir ženklinimo reikalavimų išimčių. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu visiems dalyviams užtikrinti vienodas veiklos sąlygas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6 a) gamintojo registracijos reikalavimai 
ir forma turėtų atitikti 2012 m. liepos 4 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
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direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų1 16 straipsnio 
3 dalyje ir X priedo A dalyje nustatytus 
registracijos reikalavimus ir formą;
____________
1 OL L 197, 2012 7 24, p. 38.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi baterijos ir akumuliatoriai yra įmontuoti į EEĮ, savaime suprantama, kad gamintojo 
registracija turi būti atliekama pagal tą pačią procedūrą. Tokiu būdu bus sutaupyta 
gamintojo laiko, kuris bus panaudotas organizuojant gamybą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 
2006/66/EB įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl pereinamojo laikotarpio 
priemonių, susijusių su minimaliu 
surinkimo procentu, dėl bendros 
galutiniams vartotojams parduotų 
nešiojamų baterijų ir akumuliatorių 
metinio kiekio apskaičiavimo metodikos ir 
dėl nacionalinės įgyvendinimo ataskaitos 
anketos arba plano. Šiais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. 
vasario 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

(7) siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 
2006/66/EB įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl pereinamojo laikotarpio 
priemonių, susijusių su minimaliu 
surinkimo procentu ir dėl nacionalinės 
įgyvendinimo ataskaitos anketos arba 
plano. Šiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal 2011 m. vasario 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai;

Or. en
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Pagrindimas

Plg. 6 konstatuojamosios dalies pagrindimą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: 
„2. 1 dalies a punkte nustatytas draudimas 
netaikomas sagos formos elementams,
kuriuose gyvsidabrio kiekis sudaro ne 
daugiau kaip 2 % svorio.“

„2. 1 dalies a punkte nustatytas draudimas 
iki 2016 m. gruodžio 31 d. netaikomas 
sagos formos elementams, kuriuose 
gyvsidabrio kiekis sudaro ne daugiau kaip 
2 % svorio.“

Or. en

Pagrindimas

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. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/66/EB
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) bevieliuose elektriniuose įrankiuose iki 
2015 m. gruodžio 31 d.

(c) bevieliuose elektriniuose įrankiuose iki 
2016 m. gruodžio 31 d.

Or. en
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Pagrindimas

Plg. 4 konstatuojamosios dalies pagrindimą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 4 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

Or. en

Pagrindimas

Įsigaliojus kadmio draudimui ateityje nereikėtų peržiūrėti belaidžiams elektroniniams 
įrankiams taikomų išimčių.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
6 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 6 straipsnio 2 dalyje įterpiama tokia 
pastraipa: 
„4 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
reikalavimų neatitinkančios nešiojamos 
baterijos ir akumuliatoriai, kurių sudėtyje 
yra kadmio ir kurie skirti naudoti 
belaidžiuose elektriniuose įrankiuose, nuo 
2016 m. gruodžio 31 d. neteikiami rinkai 
ir, jei po šios datos jų dar yra rinkoje, jie 
iš rinkos atšaukiami.“;

Or. en
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Pagrindimas

Nustačius vienintelę išimties panaikinimo datą, kurią atšaukiami visi šios direktyvos 
reikalavimų neatitinkantys produktai, gamintojams ir vartotojams bus pasiųsta tvirta ir aiški 
žinia ir bus užtikrinta, kad užkirtus kelią papildomam kadmiui patekti į rinką bus pasiekti šios 
direktyvos aplinkos ir sveikatos apsaugos tikslai.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 c punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
6 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. 6 straipsnio 2 dalyje įterpiama tokia 
pastraipa: 
„4 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
reikalavimų neatitinkantys sagos formos 
elementai nuo 2016 m. gruodžio 31 d. 
neteikiami rinkai ir, jei po šios datos jų 
dar yra rinkoje, jie iš rinkos atšaukiami.“;

Or. en

Pagrindimas

Nustačius vienintelę išimties panaikinimo datą, kurią atšaukiami visi šios direktyvos 
reikalavimų neatitinkantys produktai, gamintojams ir vartotojams bus pasiųsta tvirta ir aiški 
žinia ir bus užtikrinta, kad užkirtus kelią papildomiems gyvsidabrio turintiems sagos formos 
elementams patekti į rinką bus pasiekti šios direktyvos aplinkos ir sveikatos apsaugos tikslai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas 
Direktyva 2006/66/EB
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais iki 2007 m. 
rugsėjo 26 d. nustato bendrą galutiniams 
vartotojams parduotų nešiojamų baterijų ir 
akumuliatorių metinio kiekio 

Komisijai pagal 23a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl bendros galutiniams vartotojams 
parduotų nešiojamų baterijų ir 
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apskaičiavimo metodiką. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 24 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

akumuliatorių metinio kiekio 
apskaičiavimo metodikos nustatymo arba 
pakeitimo.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos sprendime 2008/763/EB nustatyta bendra galutiniams vartotojams parduotų 
nešiojamų baterijų ir akumuliatorių metinio kiekio apskaičiavimo metodika. Bendrosios 
metodikos pakeitimai, remiantis SESV 290 straipsniu, turėtų būti atliekami deleguotaisiais 
aktais. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/66/EB
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 12 straipsnio 7 dalis išbraukiama; 4. 12 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:
„Prieš pakeisdama ar papildydama III 
priedą Komisija konsultuojasi su 
atitinkamomis suinteresuotomis 
pusėmis, visų pirma su gamintojais, 
surinkėjais, perdirbėjais, apdorojimą 
atliekančiais ūkio subjektais, 
aplinkosaugos organizacijomis, 
vartotojų organizacijomis ir darbuotojų 
asociacijomis.“;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje direktyvoje išlaikomas reikalavimas konsultuotis. Jei bus atsižvelgiama į tikrų 
veikėjų nuomonę, bus užtikrinta, kad bus praktiškai bus dirbama su geriausiomis turimomis 
technologijomis.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2006/66/EB
23a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 12 straipsnio 6 dalyje, 15 straipsnio 3 
dalyje, 17 straipsnyje, 21 straipsnio 2 
dalyje ir 21 straipsnio 7 dalyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos. 

2. 10 straipsnio 4 dalyje, 12 straipsnio 6 
dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 17 
straipsnyje, 21 straipsnio 2 dalyje ir 21 
straipsnio 7 dalyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos. 

Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos Europos 
Parlamentas arba Taryba pareiškia 
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo.

Or. en

Pagrindimas

Kitos ES teisėkūros institucijos turi būti informuotos apie deleguotųjų aktų priėmimą 
Sąjungoje ir apie šių aktų padarinius.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2006/66/EB
23a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 12 straipsnio 6 
dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 17 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 10 straipsnio 4 
dalyje, 12 straipsnio 6 dalyje, 15 straipsnio 
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straipsnyje, 21 straipsnio 2 dalyje ir 21 
straipsnio 7 dalyje nurodytus įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui. 

3 dalyje, 17 straipsnyje, 21 straipsnio 2 
dalyje ir 21 straipsnio 7 dalyje nurodytus 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui. 

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2006/66/EB
23a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 12 straipsnio 6 dalį, 15 straipsnio 
3 dalį, 17 straipsnį, 21 straipsnio 2 dalį ir 
21 straipsnio 7 dalį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

5. Pagal 10 straipsnio 4 dalį, 12 straipsnio 
6 dalį, 15 straipsnio 3 dalį, 17 straipsnį, 21 
straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 7 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Komisijai, kad 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas:

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB1 draudžiama pateikti rinkai į 
prietaisus įmontuotas arba neįmontuotas nešiojamas baterijas ir akumuliatorius, kurių daugiau 
kaip 0,002 % svorio sudaro kadmis. Vis dėlto taikoma išimtis avarinėms ir signalizacijos 
sistemoms, įskaitant avarinį apšvietimą, medicinos įrangą ir belaidžius elektrinius įrankius. 

Pagal Direktyvos 2006/66/EB 4 straipsnį reikalaujama, kad Komisija peržiūrėtų belaidžiams 
elektriniams įrankiams taikomą išimtį. Šiuo pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti minėtąją 
direktyvą nustačius, kad naudoti kadmį nešiojamose baterijose ir akumuliatoriuose, skirtuose 
belaidžiams elektriniams įrankiams, galima tik iki 2015 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į 
kadmio poveikį aplinkai, Komisijos pasiūlymas vertinamas teigiamai. 

Galutinę datą parinko Europos Komisija, gavusi poveikio įvertinimą, kurioje atsižvelgta ir į 
socialinį ir ekonominį uždraudimo nikelio-kadmio baterijas naudoti belaidžiuose elektriniuose 
įrankiuose aspektą, ir į šio uždraudimo aplinkosauginį aspektą ir kurioje palyginamas bendras 
kadmiui taikomos išimties panaikinimo poveikis laikui bėgant. Reikėtų pažymėti, kad 
Komisijos poveikio įvertinimo išvadose dėl trijų rūšių baterijų (nikelio-kadmio, nikelio-
metalo hidrido ir ličio jonų) poveikio aplinkai nepateikiami lyginamojo įvairių baterijų 
kroviklių gyvavimo ciklo vertinimo rezultatai, nes šiame įvertinime dėmesys skiriamas tik 
pačių sudėtinių baterijų poveikiui aplinkai. Iš trijų rūšių baterijų poveikio aplinkai (įskaitant jų 
kroviklių poveikį aplinkai), kaip informaciniais tikslais nurodyta poveikio aplinkai įvertinimo 
13 priedo 2 dalyje, matyti, kad gali reikėti papildomų mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros, kad būtų pagerinti specialių ličio jonų baterijų kroviklių energinis veiksmingumas, 
medžiagos ir poveikis aplinkai palyginti su jau išplėtotomis naudojamoms nikelio-kadmio ir 
nikelio-metalo hidrido baterijoms taikomomis technologijomis.

Pranešėjas siūlo išimtį nikelio-kadmio baterijoms taikyti vienais metais ilgiau, iki 2016 m. 
gruodžio 31 d., kad būtų daugiau laiko visiems ekonominiams subjektams visoje vertės 
grandinėje toliau vienodžiau ir atsižvelgiant į natūralų belaidžių elektrinių įrankių verslo ciklą 
visuose Sąjungos regionuose įsisavinti atitinkamas pakaitines technologijas. 

1. Baterijų ir jų užimamos rinkos dalies statistika:

Belaidžiuose elektriniuose įrankiuose naudojamos trijų rūšių įkraunamos baterijos: nikelio-
kadmio, nikelio-metalo hidrido ir ličio jonų baterijos.

Nikelio-metalo hidrido baterijoms ES belaidžių elektrinių įrankių rinkoje tenka santykinai 
nedidelė dalis palyginti su nikelio-kadmio ir ličio jonų baterijomis ir jos daugiausia 
naudojamos Šiaurės Europos šalyse. Štai kodėl pranešime dėmesys skiriamas nikelio-kadmio 
ir ličio jonų baterijų palyginimui siekiant įvertinti tinkamą išimties panaikinimo datą. 
                                               
1 OL L 266, 2006 9 26, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 
2008/103/EB (OL L 327, 2008 12 5, p. 7–8).
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Europos elektrinių įrankių asociacijos (EPTA) duomenimis, 2011 m. 40 proc. visų elektrinių 
įrankių buvo belaidžiai elektriniai įrankiai. Iš jų 70 proc. buvo naudojami su ličio jonų 
baterijomis, o 27 proc. − su nikelio-kadmio baterijomis (ir tik 3 proc. su nikelio-metalo 
hidrido baterijomis). Naudojamų ličio jonų baterijų dalis didėja mažėjant nikelio-kadmio 
baterijų, kurie natūraliai dingsta iš rinkos, daliai. 

Vis dėlto dabartiniai užimamos rinkos dalies duomenys yra priešingi Rytų Europos valstybėse 
narėse, todėl pagal įprastinį verslo scenarijų kadmio rinkai išnykti šiame regione reikės 
daugiau laiko. Pramonė per metus rinkoje, kurioje iš viso parduodama 16 milijonų belaidžių 
elektrinių įrankių, tebeparduoda 4 milijonus nikelio-kadmio baterijas naudojančių belaidžių 
elektrinių įrankių, daugiausia Rytų Europoje. Tiesa, ličio jonų baterijos tebėra gerokai 
brangesnės už nikelio-kadmio baterijas, todėl pažanga lėtesnė rytinėje ES dalyje, kur 
gyventojų perkamoji galia yra mažesnė nei perkamoji galia Vakarų Europos šalyse. Papildomi 
vieni metai bus patogūs vartotojams palaipsniui imti vienodžiau teikti pirmenybę 
atitinkamoms visuose ES regionuose turimoms pakaitinėms technologijoms.

2. Kadmio palyginimas su ličiu 

Visuose teisės aktuose dėl pavojingų medžiagų ir cheminių preparatų (REACH, Pavojingų 
medžiagų ribojimo direktyvoje, ENTP direktyvoje) kadmis yra įtrauktas į galutinius neigiamą 
poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai turinčių medžiagų sąrašus. Susikaupęs aplinkoje ir 
žmogaus organizme kadmis yra toksiškas, išlieka nežinomą laiko tarpą ir gali padaryti dažnai 
nepataisomą žalą.   

Kadmis gali patekti į aplinką netinkamai tvarkant nešiojamų baterijų atliekas. Vis dėlto svarbu 
pažymėti, kad nikelio-kadmio baterijoms tenka labai nedidelė į atmosferą ir vandenį 
patenkančio kadmio dalis. Iš kietųjų komunalinių atliekų deginimo įrenginių ir į sąvartyną 
šalinamų atliekų į orą patenka tik 2,6 proc. visų į orą patenkančių kadmio išmetalų, o į 
vandenį tik 2,3 proc. į jį patenkančių kadmio išmetalų, tuo tarpu deginant naftos produktus ir 
anglį į orą patenka 43,5 proc. visų kadmio išmetalų, geležies ir plieno pramonei tenka 40 proc. 
į vandenį patenkančio kadmio, daug kadmio patenka į aplinką per trąšas ir nuotėkų dumblą1. 
Pagaliau santykinis kadmio išmetalų kiekis vandenyje ir ore iš kietųjų komunalinių atliekų 
deginimo įrenginių dėl nikelio-kadmio baterijų tėra tik 1 proc.  

Ir Trąšų reglamentas, ir Nuotėkų dumblo direktyva yra pasenę ir turėtų būti greitai 
persvarstyti, tačiau kadmis šiaip ar taip randamas įvairių formų ir daugelyje kitų medžiagų, su 
kurių poveikiu žmonės šiuo metu susiduria (pvz., pigmentuose, galvanotechnikoje, 
puslaidininkiuose ir fotovoltinėse plokštėse, trąšose ir farmacijos produktuose), o ne tik 
belaidžių elektrinių įrankių baterijose.
Pagaliau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 100 proc. belaidžiuose elektriniuose įrankiuose 
esančio kadmio gali būti perdirbta, jei bus sukurtos tinkamos surinkimo ir perdirbimo 
sistemos, ir į tai, kad pramonė jau padarė didelę pažangą, kad galima būtų nutraukti kadmio 
naudojimą baterijose. Tokiu būdu būtų labai sumažintas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai. 
Turėdamas mintyje galimybę perdirbti 100 proc. surinktų nikelio-kadmio baterijų, pranešėjas 
siūlo užtikrinti, kad pavojus aplinkai ir sveikatai būtų kiek galima mažesnis ir jį būtų galima 

                                               
1 EURAS Final Report Contribution of Spent Batteries to the Metal Flows of Municipal Solid Waste, October 2005
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valdyti.

Ličio baterijos turi daugybę technologinių pranašumų palyginti su nikelio-kadmio baterijomis, 
todėl jos sparčiai plinta rinkoje ir užima joje vis didesnę dalį. Ličio jonų baterijos lengvesnės 
ir jų energijos vartojimo efektyvumas didesnis. Jų teikiama galia yra didesnė, nenaudojamos 
lėtai pačios išsikrauna ir tuo pat metu joms nebūdingas atminties reiškinys. Vis dėlto ličio 
jonų baterijos perkaitintos arba kraunamos naudojant per didelę įtampą gali sprogti ir 
iškrautos žemiau tam tikros įtampos gali būti nepataisomai sugadintos. Be to, palyginti su 
nikelio-kadmio joms reikalingas gerokai sudėtingesnis kroviklis ir jų veikimo laikas dukart 
trumpesnis nei nikelio-kadmio baterijų (atitinkamai 4 metai ir 8 metai). Ličio jonų baterijos 
šiuo metu gerokai brangesnės už nikelio-kadmio baterijas, jos neveikia labai žemoje 
temperatūroje ir šiuo metu nėra pakankamai ekonominių paskatų plataus masto jų perdirbimo 
sistemoms kurti: žaliavos gana pigios ir prieinamos, o ličio jonų baterijų atliekų nėra tiek 
daug, kad pateisintų plataus masto perdirbimo sistemos sukūrimą. Tokia pusiausvyra gal 
pasikeisti didėjant ličio jonų baterijų daliai rinkoje ir ateityje uždraudus baterijose naudoti 
kadmį. Taip pat gali padidėti ličio jonų baterijų perdirbimo pelningumas. Ličio jonų baterijų 
perdirbimas dar tebeplėtojamas palyginti su jau išplėtotomis nikelio-kadmio ir nikelio-metalo 
hidridų baterijų perdirbimo technologijomis ES, tačiau technologijų plėtra ir inovacijos šioje 
srityje greitai gali pakeisti šią padėtį ir užtikrinti, kad bus perspektyvu plėtoti ličio jonų 
baterijų perdirbimą, turint mintyje, kad ličio jonų baterijų atliekų kiekis didės.

Taigi išimties taikymo laikotarpį padidinus vienais metais iki 2016 m. gruodžio 31 d. būtų 
rastas pagrįstas kompromisas, apginti ir vartotojų, ir verslo subjektų visoje vertės grandinėje 
interesai, užtikrinta aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga ir kartu duota papildomo laiko 
technologijų plėtrai, keitimuisi geriausiąja praktika ir inovacijoms šioje srityje.

3. Mažėjančios atsargos ir atsarginės dalys

Dažnai kyla klausimas dėl uždraudimui įsigaliojus jau rinkai pateiktų produktų eksploatacijos 
ir ypač dėl atsarginių dalių, kurių dar gali prireikti.  
 Visų pirma, pranešėjas mano, kad gamintojai jau bus numatę nikelio-kadmio baterijų 
uždraudimą, taigi tik nedidelė šių baterijų dalis, jei išvis tokių bus, turėtų likti lentynose 
išimties panaikinimo metu. Tokios priemonės, kaip antai galimybė po išimties panaikinimo 
tam tikrą ribotą laiką gauti atsarginių dalių, galėtų šiek tiek sumažinti neigiamą socialinį 
poveikį galutiniams vartotojams, ypač neprofesionalų sektoriuje, kurie gali būti nepasirengę 
patirti perėjimo iš vienos technologijos prie kitos sąnaudas. Vis dėlto belaidžiai elektriniai 
įrankiai su nikelio-kadmio baterijomis galėtų būti nesunkiai per trumpą laikotarpį pakeisti, 
nors ir patiriant didesnes sąnaudas, belaidžiais elektriniais įrankiais su nikelio-metalo hidridų 
baterijomis, nes nikelio-metalo hidridų baterijų krovikliai gali būti naudojami abiejų rūšių 
įrankiams su atitinkama baterija pakrauti. Tokiu būdu dėl jau turimų technologijų tiesioginį 
uždraudimo poveikį galutiniams vartotojams galima valdyti. Turint šią pakaitinę galimybę 
galima toliau mažinti galimo elektros įrangos atliekų kiekio padidėjimo uždraudus nikelio-
kadmio baterijas poveikį. 

Technologinės ir aplinkosauginės problemos, kurių galima tikėtis galimai padidėjus elektros 
įrangos atliekų kiekiui dėl būtinybės staigiai atsikratyti įrangos, kurių atsarginių dalių nebus 
galima gauti, gali būti techniškai valdomos turint nikelio-metalo hidridų technologiją. Kalbant 
apie baterijų atliekų perdirbimą, pramonės subjektams papildomas laikas gali būti naudingas, 
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nes jie galėtų valdyti galimo elektros įrangos atliekų kiekio padidėjimo uždraudus nikelio-
kadmio baterijas poveikį. Perdirbimo įmonės jau imasi veiksmų šiuo klausimu didindamos 
savo pajėgumus perdirbti vis didėjančius ličio jonų ir nikelio-metalo hidridų baterijų kiekius, 
kurių tikimasi įsigaliojus nikelio-kadmio baterijų uždraudimui. Bet kuriuo atveju Sąjungos 
teisės aktų leidėjas turi duoti tvirtą ir aiškią žinią, kada galutinai tiekėjai susidurs su faktiniu 
uždraudimu. Žinodami, kad galutinai draudimas įsigalios nuo2016 m. gruodžio 31 d., 
gamintojai nebus paskatinti užversti rinką pernelyg dideliu produkcijos kiekiu prieš pat 
išimties panaikinimą.

4. Taikymo srities išplėtimas. Gyvsidabris sagos formos elementuose 

Nors tai ir nepatenka į Komisijos pasiūlymo sritį, kadmiui taikomos išimties persvarstymas 
sudaro galimybę panaikinti kitą dabar akivaizdžiai pasenusią išimtį − galimybę sagos formos 
elementuose tebenaudoti gyvsidabrį. Iš Komisijos užsakytos ataskaitos BIOIS 2012 matyti, 
kad reikia sumažinti gyvsidabrio pateikimo į aplinką pavojų, nes sagos formos elementai 
dažnai atskirai nesurenkami, todėl didėja aplinkos taršos pavojus. 

Kadangi dauguma sagos formos elementų gamintojų pakeitė savo technologijas, ši išimtis 
tampa atgyvenusia ir ES sagos formos elementų rinkoje šiuo metu jau pereinama prie sagos 
formos elementų, kurių sudėtyje nėra gyvsidabrio. Šiuo metu sagos formos elementai be 
gyvsidabrio užima maždaug 39 proc. ES sagos formos elementų rinkos. Elementų be 
gyvsidabrio šiuo metu galima įsigyti visiems prietaisams ir jų veikimo savybės, kaip 
patvirtino dauguma pramonės subjektų, yra beveik tokios pat kaip ir elementų su 
gyvsidabriu1. 

Toks sprendimas paskatintų į Sąjungos rinką didelius kiekius sagos formos elementų 
eksportuojančias šalis, pvz., Kiniją, skubiau pereiti prie sagos formos elementų, kurių 
sudėtyje nėra gyvsidabrio, gamybos, o toks pokytis galėtų turėti visuotinį poveikį gyvsidabrio 
naudojimui šiame pramonės sektoriuje. Jei šios išimties nepanaikinsime dabar, permainų 
sulauksime, tik kai 2016 m. bus persvarstoma Baterijų direktyva, ir per metus toliau nebus 
atskirai surenkama maždaug 2,4−3,9 tonos sagos formos elementuose esančio gyvsidabrio, 
kuris gali teršti aplinką. Kelios JAV valstijos jau uždraudė naudoti sagos formos elementus, 
kurių sudėtyje yra gyvsidabrio.

Todėl, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, kuris atsiranda naudojant gyvsidabrį 
šiuose gaminiuose, ir sumažintas šių gaminių indėlis į šią bendrą gyvsidabrio problemą, taip 
pat atsižvelgdamas į ekonominę perspektyvą, pranešėjas mano, kad sagos formos elementų, 
kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, pateikimas rinkai turėtų būti uždraustas nuo 2016 m. gruodžio 
31 d. 

Užbaigdamas pranešėjas siūlo išimtį nikelio-kadmio baterijoms taikyti vienais metais ilgiau, 
iki 2016 m. gruodžio 31 d. Turėdamas mintyje galimybę perdirbti 100 proc. surinktų nikelio-
kadmio baterijų, pranešėjas siūlo užtikrinti, kad pavojus būtų kiek galima mažesnis ir jį būtų 
galima valdyti. Taigi išimties taikymo laikotarpį padidinus vienais metais būtų rastas pagrįstas 

                                               
1 Catherine Galligan, Gregory Morose An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing 
Mercury December 17, 2004, Prepared for The Maine Department of Environmental Protection Lowell Center 
for Sustainable Production, University of Massachusetts Lowell
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kompromisas, apginti ir vartotojų, ir verslo subjektų visoje vertės grandinėje interesai, 
užtikrinta aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga ir kartu duota papildomo laiko technologijų 
plėtrai, keitimuisi geriausiąja praktika, mokymuisi ir inovacijoms šioje srityje.


