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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem 
attiecībā uz tādu kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un akumulatoru laišanu tirgū, 
kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0136),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 192. panta 
1. punktu un 114. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C7-0087/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 24. maija 
atzinumu,1

– ņemot vērā Reģionu komitejas (...) atzinumu,2

– ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 55. noteikumu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
                                               
1 OV C 229, 31.7.2012., 140. lpp.
2
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Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2006/66/EK par baterijām un 
akumulatoriem un bateriju un akumulatoru 
atkritumiem attiecībā uz tādu kadmiju 
saturošu pārnēsājamu bateriju un 
akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts 
izmantot bezvada elektriskajos 
instrumentos

Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2006/66/EK par baterijām un 
akumulatoriem un bateriju un akumulatoru 
atkritumiem attiecībā uz podziņelementu 
ar nelielu dzīvsudraba sastāvu un tādu 
kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un 
akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts 
izmantot bezvada elektriskajos 
instrumentos

Or. en

Pamatojums

Lai gan pārskatītā Direktīva 2006/66/EK ir ārpus Komisijas priekšlikuma darbības jomas, tā 
tomēr ļauj atcelt atbrīvojumu, kas pašlaik noteikti nav aktuāls: iespēju, ka podziņelementu 
bateriju sastāvā vēl būtu dzīvsudrabs. EK ziņojumā (BIOIS 2012)1 ir minēts, ka no vides un 
ekonomikas viedokļa labākais politikas risinājums ir aizliegt laist ES tirgū dzīvsudrabu 
saturošas podziņelementu baterijas, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, ko izraisa 
dzīvsudraba izmantošana šajos izstrādājumos.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma 
būtu jāpiemēro līdz 2015. gada 
31. decembrim, lai nozare varētu labāk 
pielāgot attiecīgās tehnoloģijas.

(4) Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma 
būtu jāpiemēro līdz 2016. gada 
31. decembrim, lai ražotāji, otrreizējās 
pārstrādes nozare un patērētāji visā 
vērtību ķēdē varētu labāk pielāgot 
attiecīgās alternatīvās tehnoloģijas vienādi 
visos Savienības reģionos.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais atbrīvojums no aizlieguma izmantot NiCd baterijas ir spēkā līdz 2016. gada 
31. decembrim, lai visiem ekonomikas dalībniekiem visā vērtību ķēdē nodrošinātu papildu 
laiku labāk pielāgot attiecīgās alternatīvās tehnoloģijas, tās vienādi izmantojot visos ES 

                                               
1 Pētījums par iespēju samazināt dzīvsudraba radīto piesārņojumu no metāla sakausējumiem 
ar dzīvsudrabu, ko izmanto zobārstniecībā, un baterijām; EK, DG-ENVI, 2012. gada 5. marts, 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf
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reģionos, un atbilstīgi dabiskajam uzņēmējdarbības ciklam bezvada elektrisko instrumentu 
jomā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Direktīva 2006/66/EK aizliedz laist 
tirgū baterijas vai akumulatorus, ierīcēs 
iestrādātas vai neiestrādātas baterijas un 
akumulatorus, kuru svarā ir vairāk nekā 
0,0005 % dzīvsudraba. Tomēr šis 
aizliegums neattiecas uz 
podziņelementiem, kuru svarā ir ne vairāk 
kā 2 % dzīvsudraba. Ir svarīgi samazināt 
risku, ka dzīvsudrabs var nokļūt vidē, jo 
dalītās savākšanas procesā 
podziņelementus var nepamanīt. 
Savienības podziņelementu tirgū jau 
notiek pāreja uz dzīvsudrabu 
nesaturošiem podziņelementiem. Pašreiz 
var iegādāties dzīvsudrabu nesaturošas 
visu veidu baterijas, un to darbības 
rādītāji ir gandrīz tādi paši kā 
dzīvsudrabu saturošām baterijām, un to 
apliecina arī vairums nozares pārstāvju. 
Tāpēc aizliegums laist tirgū 
podziņelementus, kuru svarā ir vairāk 
nekā 0,0005 % dzīvsudraba, ir atbilstīgs. 
Ir paredzēts, ka šā aizlieguma dēļ tās 
valstis, kuras lielu apjomu 
podziņelementu eksportē uz Savienību, 
vēlēsies paātrināt pāreju uz dzīvsudrabu 
nesaturošu podziņelementu ražošanu, kas 
var ietekmēt dzīvsudraba izmantošanu 
šajā ražošanas nozarē visā pasaulē.

Or. en

Pamatojums

Jauns apsvērums, kas attiecas uz Direktīvas 2006/66/EK 4. panta grozījumu.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai papildinātu vai grozītu Direktīvu 
2006/66/EK, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu Komisijai jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus attiecībā uz III pielikumu (apstrādes 
un pārstrādes prasības), kritērijiem, ko 
piemēro, vērtējot, vai apstrādei un 
pārstrādei ārpus Eiropas Savienības 
piemēro līdzvērtīgus nosacījumus, ražotāju 
reģistrāciju, pārnēsājamu bateriju un 
akumulatoru jaudas marķēšanu un atkāpēm 
no marķēšanas prasībām. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētus aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(6) Lai papildinātu vai grozītu Direktīvu 
2006/66/EK, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD)
290. pantu būtu Komisijai jādeleģē 
pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz
vienotu metodoloģiju, lai aprēķinātu, cik 
daudz pārnēsājamu bateriju un 
akumulatoru gadā pārdod tiešajiem 
lietotājiem, III pielikumu (apstrādes un 
pārstrādes prasības), kritērijiem, ko 
piemēro, vērtējot, vai apstrādei un 
pārstrādei ārpus Eiropas Savienības 
piemēro līdzvērtīgus nosacījumus, ražotāju 
reģistrāciju, pārnēsājamu bateriju un 
akumulatoru jaudas marķēšanu un atkāpēm 
no marķēšanas prasībām. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētus aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi visiem dalībniekiem nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ražotāju reģistrācijas prasībām un 
formātam būtu jāatbilst reģistrācijas 
prasībām un formātam, kas noteikti 
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saskaņā ar 16. panta 3. punktu un 
X pielikuma A daļu Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīvā 
2012/19/ES par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem (EEIA)1.
____________
1 OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.

Or. en

Pamatojums

Tā kā baterijas un akumulatorus izmanto elektriskās un elektroniskās iekārtās, tad, protams, 
to ražotāju reģistrācijas procesam ir jāatbilst tādai pašai procedūrai. Tādējādi ražotāji varēs 
ietaupīt laiku, ko izmantot ražošanas organizēšanai.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
Direktīvas 2006/66/EK īstenošanai, būtu 
Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 
attiecībā uz minimālajām savākšanas 
normām, kopīgu metodoloģiju tiešajiem 
lietotājiem gadā pārdoto pārnēsājamo 
bateriju un akumulatoru daudzumu 
aprēķināšanai un anketu vai shēmu valsts 
īstenošanas ziņojumiem. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 28. februāra Regulai 
(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(7) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
Direktīvas 2006/66/EK īstenošanai, būtu 
Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 
attiecībā uz minimālajām savākšanas 
normām un anketu vai shēmu valsts 
īstenošanas ziņojumiem. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai 
(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Salīdzināt ar 6. apsvēruma grozījumu.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. direktīvas 4. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:
“2. Līdz 2016. gada 31. decembrim šā 
panta 1. punkta a) apakšpunktā 
ietvertais aizliegums neattiecas uz 
podziņelementiem, kuru svarā nav 
vairāk kā 2 % dzīvsudraba.”;

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2006/66/EK
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“c) bezvada elektriskajos instrumentos līdz
2015. gada 31. decembrim.”;

“c) bezvada elektriskajos instrumentos līdz
2016. gada 31. decembrim.”;

Or. en

Pamatojums

Salīdzināt ar 4. apsvēruma grozījumu.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a direktīvas 4. panta 4. punktu svītro;

Or. en

Pamatojums

Pēc aizlieguma izmantot kadmiju stāšanās spēkā turpmāk nevajadzētu pārskatīt atbrīvojumu 
no aizlieguma attiecībā uz bezvada elektriskajiem instrumentiem.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
6. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b direktīvas 6. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:
“pēc 2016. gada 31. decembra kadmiju 
saturošas pārnēsājamas baterijas un 
akumulatorus, kurus paredzēts izmantot 
bezvada elektriskajos instrumentos un 
kuri neatbilst 4. panta 1. punkta 
prasībām, nedrīkst laist tirgū, un tos 
izņem no tirgus, ja pēc minētā datuma tie 
vēl ir pieejami tirgū.”;

Or. en

Pamatojums

Nosakot vienu atbrīvojuma atcelšanas datumu un izņemot no tirgus visus izstrādājumus, kas 
neatbilst direktīvas prasībām, ražotājiem un patērētājiem tiktu dots spēcīgs un skaidrs 
signāls, un tas palīdzētu sasniegt direktīvas mērķus vides un veselības aizsardzības jomā, 
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nepieļaujot jaunu kadmiju saturošu izstrādājumu apriti tirgū.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2006/66/EK
6. pants – 2. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c direktīvas 6. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:
“pēc 2016. gada 31. decembra 
podziņelementus, kas neatbilst 4. panta 
1. punkta prasībām, nedrīkst laist tirgū, 
un tos izņem no tirgus, ja pēc minētā 
datuma tie vēl ir pieejami tirgū.”;

Or. en

Pamatojums

Nosakot vienu atbrīvojuma atcelšanas datumu un izņemot no tirgus visus izstrādājumus, kas 
neatbilst direktīvas prasībām, ražotājiem un patērētājiem tiktu dots spēcīgs un skaidrs 
signāls, un tas palīdzētu sasniegt direktīvas mērķus vides un veselības aizsardzības jomā, 
nepieļaujot jaunu dzīvsudrabu saturošu podziņelementu apriti tirgū.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts 
Direktīva 2006/66/EK
10. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka
vienotu metodoloģiju, lai līdz 2007. gada 
26. septembrim aprēķinātu, cik daudz 
pārnēsājamu bateriju un akumulatoru gadā 
pārdod tiešajiem lietotājiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
24. panta 2. punktā.”;

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23.a pantu, lai noteiktu 
vai grozītu vienotu metodoloģiju, lai 
aprēķinātu, cik daudz pārnēsājamu bateriju 
un akumulatoru gadā pārdod tiešajiem 
lietotājiem.”;
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Or. en

Pamatojums

Ar Komisijas Lēmumu 2008/763/EK nosaka vienotu metodoloģiju, lai aprēķinātu, cik daudz 
pārnēsājamu bateriju un akumulatoru gadā pārdod tiešajiem lietotājiem. Vienoto 
metodoloģiju var pielāgot atbilstīgi LESD 290. pantam, pieņemot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2006/66/EK
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. direktīvas 12. panta 7. punktu svītro; 4. direktīvas 12. panta 7. punktu aizstāj ar 
šādu:
“Pirms III pielikuma grozīšanas vai 
papildināšanas, Komisija apspriežas ar 
attiecīgām ieinteresētām personām, jo 
īpaši ar ražotājiem, savācējiem, 
pārstrādātājiem, apstrādes darbu 
veicējiem, vides aizsardzības 
organizācijām, patērētāju organizācijām 
un darbinieku apvienībām [...].”;

Or. en

Pamatojums

Tiek saglabāta pašreizējā direktīvas redakcijā minētā prasība apspriesties. Ņemot vērā 
faktiski iesaistīto dalībnieku viedokli, varēs pielietot labākās pieejamās tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2006/66/EK
23.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 12. panta 6. punktā, 15. panta 
3. punktā, 17. pantā un 21. panta 2. un 

2. Direktīvas 10. panta 4. punktā,
12. panta 6. punktā, 15. panta 3. punktā, 
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7. punktā minētās pilnvaras Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

17. pantā un 21. panta 2. un 7. punktā 
minētās pilnvaras Komisijai piešķir uz
pieciem gadiem no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Komisija sagatavo ziņojumu atbilstīgi 
pilnvaru deleģēšanai ne vēlāk kā deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek 
automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām.

Or. en

Pamatojums

Citas ES likumdevējas iestādes ir jāinformē par deleģēto aktu pieņemšanu Savienībā un par 
šo aktu rezultātiem.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2006/66/EK
23.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas 12. panta 6. punktā, 15. panta 
3. punktā, 17. pantā un 21. panta 2. un 
7. punktā minētās deleģētu aktu 
pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments 
vai Padome var atcelt jebkurā laikā. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, vai arī tajā norādītā vēlākā dienā. 
Tas neietekmē jau spēkā esošu deleģētu 
aktu spēkā esamību.

3. Šīs regulas 10. panta 4. punkta,
12. panta 6. punktā, 15. panta 3. punktā, 
17. pantā un 21. panta 2. un 7. punktā 
minētās deleģētu aktu pieņemšanas 
pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome 
var atcelt jebkurā laikā. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 
arī tajā norādītā vēlākā dienā. Tas
neietekmē jau spēkā esošu deleģētu aktu 
spēkā esamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2006/66/EK
23.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
12. panta 6. punktu, 15. panta 3. punktu, 
17. pantu un 21. panta 2. un 7. punktu, 
stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome 2 mēnešu laikā pēc 
minētā akta paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei nav cēluši 
iebildumus vai ja pirms minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka necels 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina 
par diviem mēnešiem.”;

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar
10. panta 4. punktu, 12. panta 6. punktu, 
15. panta 3. punktu, 17. pantu un 21. panta 
2. un 7. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 2 mēnešu 
laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei nav cēluši 
iebildumus vai ja pirms minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka necels 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina 
par diviem mēnešiem.”;

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/66/EK1 aizliedz laist tirgū pārnēsājamas, arī 
ierīcēs iestrādātas baterijas vai akumulatorus, kuru svarā ir vairāk nekā 0,002 % kadmija. 
Tomēr ir noteikts atbrīvojums no aizlieguma attiecībā uz avārijas un trauksmes signalizācijas 
shēmām, tostarp avārijas apgaismes shēmām, medicīnas iekārtām un bezvada elektriskajiem 
instrumentiem.

Saskaņā ar Direktīvas 2006/66/EK 4. pantu Komisijai ir jāpārskata atbrīvojums no aizlieguma 
attiecībā uz bezvada elektriskajiem instrumentiem. Pašreizējā priekšlikuma mērķis ir grozīt 
direktīvu, nosakot, ka atbrīvojums attiecībā uz kadmija izmantošanu pārnēsājamās baterijās 
un akumulatoros, kuri paredzēti lietošanai bezvada elektriskajos instrumentos, ir spēkā līdz 
2015. gada 31. decembrim. Ņemot vērā kadmija ietekmi uz vidi, Komisijas priekšlikumu 
vērtē atzinīgi.

EK izvēlējās laikposma beigu datumu atbilstīgi ietekmes novērtējumam, ņemot vērā sociāli 
ekonomisko dimensiju un vides dimensiju saistībā ar aizliegumu bezvada elektriskajos 
instrumentos izmantot NiCd baterijas, salīdzinot kadmija izmantošanas atbrīvojuma 
atcelšanas kopējo ietekmi ilgākā laikposmā. Jānorāda, ka Komisijas ietekmes novērtējuma 
secinājumos par trīs bateriju veidu (NiCd, NiMH un litija jonu bateriju) ietekmi uz vidi nav 
minēti dažādu bateriju lādētāju salīdzinošā dzīves cikla novērtējuma rezultāti, jo tajā ir 
uzsvērta tikai bateriju pakešu ietekme uz vidi22. IVN 13. pielikuma 2. daļā informēšanas 
nolūkā ir minēts, ka saistībā ar šo trīs bateriju veidu ietekmi uz vidi (tostarp to lādētāju 
ietekmi uz vidi) ir jāveic papildu pētniecība un izstrāde, lai uzlabotu enerģētikas, materiālu un 
šauri specializētu litija jonu bateriju lādētāju ietekmi uz vidi, salīdzinot ar tehnoloģijām, ko 
jau ilgi izmanto NiCd un NiMH bateriju ražošanā.

Referents ierosina par vēl vienu gadu, līdz 31.12.2016., pagarināt atbrīvojumu no aizlieguma 
attiecībā uz NiCd baterijām, lai visiem ekonomikas dalībniekiem visā vērtību ķēdē dotu 
papildu laiku labāk pielāgot attiecīgās alternatīvās tehnoloģijas, tās vienādi izmantojot visos 
ES reģionos, un atbilstīgi dabiskajam uzņēmējdarbības ciklam bezvada elektrisko instrumentu 
jomā.

1. Dati par baterijām un tirgus daļām

Bezvada elektriskajiem instrumentiem izmanto trīs uzlādējamo bateriju veidus: niķeļa-
kadmija (NiCd), niķeļa metāla hidrīda (NiMH) un litija jonu baterijas.
                                               
1 OV L 266, 26.9.2006., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 
2008/103/EK (OV L 327, 5.12.2008., 7.–8. lpp.).
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ES bezvada elektrisko instrumentu tirgū NiHM bateriju kopēja daļa ir samērā neliela, 
salīdzinot ar NiCd un litija jonu baterijām, un tās visvairāk lieto Ziemeļeiropas valstīs. Tāpēc 
ziņojumā uzmanība galvenokārt veltīta NiCd un litija jonu baterijām, lai noteiktu atbilstīgo 
atbrīvojuma atcelšanas datumu.

Saskaņā ar EPTA sniegto informāciju 2011. gadā 40 % visu elektrisko instrumentu bija 
bezvada elektriskie instrumenti. No minētajiem 40 % 70 % instrumentu izmantoja litija jonu 
baterijas un 27 % instrumentu izmantoja NiCd baterijas (un tikai 3 % instrumentu izmantoja 
NiMH baterijas). Arvien biežāk izmanto litija jonu baterijas un arvien retāk izmanto NiCd 
baterijas, kuras, protams, pazūd no tirgus.

Tomēr Austrumeiropas dalībvalstīs tirgus daļu sadalījums ir pretējs, un tāpēc saskaņā ar 
ierasto scenāriju paies ilgāks laiks, kamēr šajā reģionā no tirgus pilnīgi pazudīs kadmiju 
saturošas baterijas. Šajā nozarē un galvenokārt Austrumeiropas valstīs no kopējiem gada laikā 
pārdotajiem 16 miljoniem bezvada elektrisko instrumentu joprojām katru gadu joprojām 
pārdod 4 miljonus bezvada elektrisko instrumentu, kuros izmanto NiCd baterijas. Jāatzīst, ka 
litija jonu baterijas joprojām ir dārgākas nekā NiCd baterijas, kas izskaidro to lēnāku izplatību 
Austrumeiropas valstīs, kur iedzīvotāju pirktspēja ir zemāka nekā Rietumeiropas valstīs. 
Pagarinot termiņu par vienu gadu, patērētājiem būs vieglāk pakāpeniski pielāgoties un 
izmantot attiecīgās alternatīvās tehnoloģijas, kas ir pieejamas visos ES reģionos un kas ir 
vienveidīgākas.

2. Kadmijs pret litiju

Visās regulās par bīstamām un ķīmiskām vielām (REACH, RoHS, ELV) ir noteikts, ka 
kadmijs ir viens no elementiem, kas negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību. Kadmijs ir 
indīgs, ja tas uzkrājas vidē un cilvēka ķermenī, jo nav zināms, cik ilgi tas tur paliek, un tas 
bieži var radīt neatgriezenisku kaitējumu.

Kadmijs var noplūst vidē nepareizas pārnēsājamu bateriju atkritumu apsaimniekošanas dēļ. 
Tomēr ir svarīgi norādīt, ka NiCd baterijas rada ļoti nelielu kadmija emisiju procentuālo daļu 
gaisā un ūdenī. CSA sadedzināšanas iekārtas un atkritumu apglabāšanas poligoni rada tikai 
2,6 % no kopējām kadmija emisijām gaisā un 2,3 % no kopējām kadmija emisijām ūdenī, 
salīdzinot ar naftas un ogļu emisijām gaisā (43,5 %) vai dzelzs un tērauda ražošanas procesā 
radītām emisijām ūdenī (40 %), kā arī mēslošanas līdzekļu un notekūdeņu dūņu emisijām. 1

Galu galā kopējās kadmija emisijas ūdenī un gaisā, ko rada NiCd baterijas cietajos sadzīves 
atkritumos, ir tikai 1 %.

Mēslošanas līdzekļu regula un Notekūdeņu dūņu direktīva ir vecas, un tās drīz ir jāpārskata, 
bet kadmijs ir sastopams ne tikai baterijās, ko izmanto bezvada elektriskajos instrumentos, bet 
arī daudzos citos veidos un vielās, ko cilvēki joprojām izmanto (piemēram, pigmentos, 
galvanizācijas procesā, pusvadītājos un saules baterijās, mēslošanas līdzekļos un farmācijas 
precēs).
Visbeidzot ir jāņem vērā tas, ka kadmijs, ko izmanto bezvada elektriskajos instrumentos, ir 
100 % pārstrādājams, ja tiek izmantotas pareizas savākšanas programmas un otrreizējās 

                                               
1 EURAS 2005. gada oktobra galīgais ziņojums par izlietoto bateriju ietekmi uz metālu plūsmām cietajos sadzīves atkritumos.
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pārstrādes sistēmas, un nozarē ir sasniegts ievērojams progress, lai pārtrauktu kadmija 
izmantošanu baterijās. Tas ievērojami samazina riskus videi un cilvēku veselībai. Tā kā 
100 % savākto NiCd bateriju var pārstrādāt otrreizēji, referents norāda, ka risks videi un 
cilvēku veselībai ir neliels un ka to var kontrolēt.

Litija baterijām, salīdzinot ar NiCd baterijām, ir daudz tehnoloģisku priekšrocību, un tāpēc tās 
ātri ienāca tirgū un to tirgus daļa joprojām palielinās. Litija jonu baterijas ir vieglākas un 
energoefektīvākas. Tām ir ilgs izlādes laiks darbības laikā un tās lēni izlādējas, ja tās nelieto, 
un vienlaikus tām nav bateriju atmiņas efekta. Tomēr, ja litija jonu baterijas pārkarst vai ja tās 
lādē ar pārāk augstu spriegumu, šīs baterijas var sprāgt, un tās var neatgriezeniski sabojāt, ja 
tās pārmērīgi izlādē. Turklāt tām vajag sarežģītāku lādētāju nekā NiCd baterijām, un to 
darbības ilgums ir apmēram divas reizes īsāks nekā NiCd baterijām (attiecīgi 4 un 8 gadi). 
Pašlaik litija jonu baterijas ir dārgākas nekā NiCd baterijas, tās sliktāk darbojas ļoti zemā 
temperatūrā, un pašlaik nav pietiekamu ekonomikas stimulu, lai izveidotu lielas šo bateriju 
otrreizējās pārstrādes iekārtas: izejvielas ir samērā lētas un pieejamas un litija jonu bateriju 
atkritumu nav pietiekami daudz, lai atmaksātos apjomīgi otrreizējās pārstrādes procesi. Ir 
paredzēts, ka saistībā ar plānoto aizliegumu kadmiju izmantot bateriju ražošanā litija jonu 
bateriju tirgus daļa palielināsies, un tādējādi varētu palielināties litija jonu bateriju otrreizējas 
pārstrādes procesa rentabilitāte. Litija jonu bateriju otrreizējā pārstrāde joprojām attīstās, 
salīdzinot ar NiCd un NiMH bateriju otrreizējās pārstrādes tehnoloģijām, ko jau ilgi izmanto 
ES, tomēr tehnoloģiju attīstības un inovācijas dēļ pašreizējā situācija šajā jomā drīz var 
mainīties, un, ņemot vērā pieaugošo litija jonu bateriju skaitu, var būt ekonomiski izdevīgi 
attīstīt litija jonu bateriju otrreizējo pārstrādi.

Tādējādi, pagarinot termiņu atbrīvojumam no aizlieguma par vēl vienu gadu, līdz 31.12.2016., 
varētu panākt kompromisu, aizsargājot patērētāju un uzņēmumu intereses visā vērtību ķēdē, 
vienlaikus nodrošinot vides un cilvēku veselības aizsardzību un atvēlot laiku tehnoloģiju 
attīstībai, labas prakses piemēru apmaiņai un inovācijai šajā jomā.

3. Krājumu un rezerves daļu izsīkšana

Bieži tiek jautāts par to izstrādājumu tehnisko apkopi un remontdarbiem, kas ir laisti tirgū jau 
pirms aizlieguma stāšanās spēkā, un jo īpaši par vajadzīgajām rezerves daļām.
 Vispirms referents uzskata, ka līdzšinējie izplatītāji jau rēķināsies ar NiCd bateriju 
aizliegumu, un tāpēc atbrīvojuma atcelšanas brīdī ļoti maz piegādātāju vai neviens piegādātājs 
vairs nepārdos minētās baterijas. Tādi pasākumi kā rezerves daļu nodrošināšana noteiktu 
laikposmu pēc atbrīvojuma atcelšanas varētu mazliet samazināt negatīvo sociālo ietekmi uz 
galapatērētājiem, jo īpaši uz neprofesionālajiem lietotājiem, kuriem var būt grūtāk pieņemt 
izmaksas, kas ir saistītas ar pāreju no vienas tehnoloģijas uz citu. Tomēr varētu būt viegli īsā 
laikā aizstāt bezvada elektriskos instrumentus, kuros izmanto NiCd baterijas, ar bezvada 
elektriskajiem instrumentiem, kuros izmanto NiMH baterijas, jo NiMH bateriju lādētājus var 
izmantot abu minēto instrumentu uzlādei, tomēr tas būtu dārgāk. Ņemot vērā jau pieejamās 
tehnoloģijas, var samazināt aizlieguma tūlītēju ietekmi uz galapatērētājiem. Alternatīvās 
tehnoloģijas var palīdzēt samazināt iespējamu pēkšņu elektronisko iekārtu atkritumu 
pieaugumu, ko izraisīs aizliegums izmantot NiCd baterijas. 

Problēmas tehnoloģiju un vides jomā, kas var rasties, iespējams, elektronisko iekārtu 
atkritumu pieauguma dēļ, jo būs jānodod iekārtas, kurām nebūs rezerves daļu, var atrisināt 
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tehniski, jo ir pieejama NiMH tehnoloģija. Saistībā ar bateriju atkritumu otrreizēju pārstrādi 
nozarei termiņa pagarinājums var būt izdevīgs, lai varētu kontrolēt elektronisko iekārtu 
atkritumu pieaugumu, ko var izraisīt aizliegums izmantot NiCd baterijas. Otrreizējas 
pārstrādes uzņēmumi jau īsteno pasākumus šajā jomā, palielinot darba jaudu, lai varētu 
pārstrādāt lielāku skaitu litija jonu un NiMH bateriju, kas ir paredzēts pēc aizlieguma izmantot 
NiCd baterijas stāšanās spēkā. Jebkurā gadījumā Eiropas likumdevējam ir jādod spēcīgs un 
skaidrs signāls par to, kad faktiskais aizliegums stāsies spēkā attiecībā uz nākamā posma 
izplatītājiem. Ja būs noteikts, ka aizliegums pilnīgi stājas spēkā pēc 31.12.2016., ražotāji 
nebūs ieinteresēti tirgu pārpludināt ar pārmērīgu krājumu tieši pirms atbrīvojuma atcelšanas 
stāšanās spēkā.

4. Darbības jomas paplašināšana — dzīvsudraba izmantošana podziņelementos

Lai gan pārskatītais atbrīvojums no aizlieguma izmantot kadmiju ir ārpus šā Komisijas 
priekšlikuma darbības jomas, tas tomēr ļauj atcelt citu atbrīvojumu no aizlieguma, kas pašlaik 
nav aktuāls: iespēju, ka podziņelementu bateriju sastāvā vēl būtu dzīvsudrabs. EK ziņojumā 
(BIOIS 2012) ir noteikts, ka ir jāsamazina risks, ka dzīvsudrabs var nokļūt vidē, jo atkritumu 
dalītās savākšanas procesā podziņelementus var nepamanīt, un tas palielina vides 
piesārņojuma risku.

Tā kā vairākums podziņelementu ražotāju ir mainījuši ražošanas tehnoloģiju, šis atbrīvojums 
no aizlieguma vairs nav aktuāls, un ES podziņelementu tirgū jau notiek pāreja uz dzīvsudrabu 
nesaturošu podziņelementu izmantošanu. Pašlaik dzīvsudrabu nesaturoši podziņelementi 
veido apmēram 39 % no ES podziņelementu tirgus. Tagad var iegādāties dzīvsudrabu 
nesaturošas visu veidu baterijas, un to darbības rādītāji ir tādi paši kā dzīvsudrabu 
saturošām baterijām, un to apliecina arī vairākums nozares pārstāvju1.

Turklāt šāds lēmums mudinātu tās valstis, kuras uz ES tirgu eksportē lielu apjomu 
podziņelementu, piemēram, Ķīnu, paātrināt pāreju uz dzīvsudrabu nesaturošu podziņelementu 
ražošanu, kas varētu ietekmēt dzīvsudraba izmantošanu šajā ražošanas nozarē visā pasaulē. 
Ja šis atbrīvojums no aizlieguma tagad netiks atcelts, pašreizējā situācija mainīsies tikai pēc 
Bateriju direktīvas pārskatīšanas, kas ir plānota 2016. gadā, un tādā gadījumā atkritumu 
dalītās savākšanas procesā gadā apmēram 2,4–3,9 tonnas dzīvsudraba, kas ir 
podziņelementu bateriju sastāvā, arī turpmāk nokļūs vidē, un tas var radīt vides 
piesārņojumu. Vairākās ASV pavalstīs jau ir aizliegts izmantot dzīvsudrabu saturošus 
podziņelementus.

Tāpēc, lai samazinātu ietekmi uz vidi, ko izraisa dzīvsudraba izmantošana šajos 
izstrādājumos, un lai samazinātu to ietekmi uz kopējo problēmu saistībā ar dzīvsudrabu, un, 
ņemot vērā ekonomisko izdevīgumu, referents uzskata, ka aizliegumam tirgū laist dzīvsudrabu 
saturošas podziņelementu baterijas ir jāstājas spēkā, sākot ar 31.12.2016.

Nobeigumā referents ierosina pagarināt termiņu atbrīvojumam no aizlieguma attiecībā uz 
NiCd baterijām par vēl vienu gadu, līdz 31.12.2016. Tā kā 100 % savākto NiCd bateriju var 

                                               
1 Louelas ilgtspējīgas ražošanas centra Meinas Vides aizsardzības nodaļai (Louelas Universitāte Masačūsetsā) 
Catherine Galligan, Gregory Morose sagatavotais 2004. gada 17. decembra pētījums par alternatīvām mazajām 
baterijām, kas satur dzīvsudrabu.
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pārstrādāt, referents norāda, ka risks videi un cilvēku veselībai ir neliels un ka to var 
kontrolēt. Pagarinot atbrīvojuma termiņu par vēl vienu gadu, līdz 31.12.2016., varētu panākt 
kompromisu, aizsargājot patērētāju un uzņēmumu intereses visā vērtību ķēdē, vienlaikus 
aizsargājot vidi un cilvēku veselību un atvēlot laiku tehnoloģiju attīstībai, labas prakses 
piemēru apmaiņai un inovācijai šajā jomā.


