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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de 
baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și 
acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele 
electrice fără fir
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)0136),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 192 alineatul (1) și articolul 114 
alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0087/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 24 mai 20121,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...2,
– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1  JO C 229, 31.7.2012, p. 140.
2
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Deși depășește domeniul de aplicare al propunerii Comisiei, revizuirea Directivei 
2006/66/CE reprezintă o oportunitate pentru eliminarea unei derogări care este în mod clar 
depășită în zilele noastre: posibilitatea ca bateriile de tip pastilă să mai conțină mercur. Un 
raport comandat de Comisia Europeană (BIOIS 2012)1 a susținut că cea mai bună opțiune de 
politică din punct de vedere economic și ambiental este de a interzice introducerea pe piață în 
UE a bateriilor tip pastilă ce conțin mercur în vederea reducerii impactului negativ asupra 
mediului rezultat în urma utilizării mercurului din aceste produse.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Derogarea existentă pentru utilizarea 
respectivă ar trebui să se aplice în 
continuare până la 31 decembrie 2016, 
pentru a permite producătorilor, 
întreprinderilor din domeniul reciclării și 
consumatorilor din întregul lanț de creare 
a valorii economice să continue adaptarea 

                                               
1 Study on the potential for reducing Mercury pollution from dental amalgam and batteries (Studiu referitor la 
potențialul de a reduce poluarea cu mercur cauzată de amalgamul dentar și de baterii), EC, DG-ENVI, 5 March, 
2012, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf
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tehnologiilor alternative relevante în toate 
regiunile Uniunii și de o manieră 
uniformă.

Or. en

Justificare

Derogarea existentă pentru bateriile NiCd continuă să se aplice până la 31 decembrie 2016, 
pentru a permite mai mult timp pentru ca toți actorii economici din întregul lanț de creare a 
valorii economice să continue adaptarea tehnologiilor alternative relevante în toate regiunile 
Uniunii de o manieră mai uniformă și respectând modelul ciclului comercial natural al 
uneltelor electrice fără fir. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Directiva 2006/66/CE interzice 
introducerea pe piață a oricăror baterii 
sau acumulatori, incorporați sau nu în 
aparate, care conțin mai mult de 0,0005% 
mercur în procent de masă. Totuși, 
bateriile tip pastilă cu un conținut de 
mercur de maxim 2% procent de masă 
beneficiază de o derogare de la această 
interdicție. Este important să se reducă 
riscul de a deversa mercur în mediu, dat 
fiind că bateriile tip pastilă pot fi ușor 
trecute cu vederea în cursul colectării 
separate. Piața bateriilor tip pastilă a 
Uniunii se află deja într-o fază de trecere 
spre baterii tip pastilă fără mercur. 
Variantele fără mercur sunt deja 
disponibile în comerț pentru toate 
aplicațiile, parametrii lor de performanță 
fiind aproape identici cu cei ai bateriilor 
ce conțin mercur, lucru confirmat și de 
majoritatea sectorului industrial. Ar 
trebui, prin urmare, să se interzică 
comercializarea bateriilor tip pastilă cu 
un conținut de mercur mai mare de 
0,0005% procent de masă. Ca urmare a 
acestei interdicții, se preconizează că 
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țările care exportă cantități mari de 
baterii tip pastilă pe piața Uniunii vor fi 
încurajate să accelereze trecerea la o 
producție de baterii tip pastilă fără 
mercur, lucru care poate avea un impact 
la nivel global asupra utilizării 
mercurului în acest sector industrial.

Or. en

Justificare

Considerent nou relevant pentru amendamentul la articolul 4 din Directiva 2006-66-CE.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a completa sau modifica 
Directiva 2006/66/CE, trebuie delegată 
Comisiei competența de a adopta, în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, 
acte referitoare la anexa III în ceea ce 
privește cerințele de tratare și reciclare, 
criteriile pentru evaluarea condițiilor 
echivalente de tratare și reciclare în afara 
Uniunii Europene, înregistrarea 
producătorilor, indicarea capacității pe 
etichetele bateriilor și ale acumulatorilor 
portabili și auto și derogările de la cerințele 
de etichetare. Realizarea de către Comisie a 
unor consultări corespunzătoare în cursul 
activităților sale pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți, este de o importanță 
deosebită. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, în timp 
util și în mod adecvat a documentelor 
pertinente către Parlamentul European și 
Consiliu. 

(6) Pentru a completa sau modifica 
Directiva 2006/66/CE, trebuie delegată 
Comisiei competența de a adopta, în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, 
acte referitoare la o metodologie comună 
pentru calcularea vânzărilor anuale de 
baterii și acumulatori portabili către 
utilizatorii finali, anexa III în ceea ce 
privește cerințele de tratare și reciclare, 
criteriile pentru evaluarea condițiilor 
echivalente de tratare și reciclare în afara 
Uniunii Europene, înregistrarea 
producătorilor, indicarea capacității pe 
etichetele bateriilor și ale acumulatorilor 
portabili și auto și derogările de la cerințele 
de etichetare. Realizarea de către Comisie a 
unor consultări corespunzătoare în cursul 
activităților sale pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți, este de o importanță 
deosebită. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure o transmitere simultană, în timp 
util și în mod adecvat a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.
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Or. en

Justificare

Este important să se asigure condiții concurențiale egale pentru toți participanții.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Formatul și cerințele referitoare la 
înregistrarea producătorilor ar trebui să 
fie coerente cu formatul și normele de 
înregistrare stabilite în temeiul articolului 
16 alineatul (3) și al anexei X partea A 
din Directiva 2012/19/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice (DEEE)1.
1 JO L 197, 24.7.2012, p. 38.

Or. en

Justificare

Dat fiind că bateriile și acumulatorii sunt incluși în EEE, este natural ca procesul de 
înregistrare a producătorilor să urmeze aceeași procedură. Aceasta va permite 
producătorilor să economisească timp, pe care îl pot folosi pentru organizarea producției.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura condiții uniforme de 
implementare a Directivei 2006/66/CE, 
Comisiei trebuie să i se confere competențe 
de executare în ceea ce privește măsurile 
tranzitorii referitoare la ratele minime de 
colectare, la o metodologie comună de 

(7) Pentru a asigura condiții uniforme de 
implementare a Directivei 2006/66/CE, 
Comisiei trebuie să i se confere competențe 
de executare în ceea ce privește măsurile 
tranzitorii referitoare la ratele minime de 
colectare și la un chestionar sau o schiță 
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calculare a vânzărilor anuale de baterii și 
acumulatori portabili către utilizatorii 
finali, precum și la un chestionar sau o 
schiță pentru rapoartele naționale de 
implementare. Aceste competențe trebuie 
exercitate în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

pentru rapoartele naționale de 
implementare. Aceste competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 februarie 
2011 de stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control de 
către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie.

Or. en

Justificare

Conform justificării privind Considerentul 6.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text: 
'(2) Interdicția enunțată la alineatul (1) 
litera (a) nu se aplică bateriilor tip 
pastilă cu un conținut de mercur de cel 
mult 2 % din greutate până la 31 
decembrie 2016.

Or. en

Justificare

Este important să se reducă riscul de a se deversa mercur în mediu, dat fiind că bateriile tip 
pastilă pot fi ușor trecute cu vederea în cursul colectării separate. Piața bateriilor tip pastilă 
a UE se află deja într-o fază de trecere spre baterii tip pastilă fără mercur. În momentul de 
față, bateriile tip pastilă fără mercur reprezintă aproximativ 39% din piața UE a bateriilor 
tip pastilă. Variantele fără mercur sunt deja disponibile în comerț pentru toate aplicațiile și 
au parametri de performanță identici cu bateriile ce conțin mercur. Țările care exportă 
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cantități mari de baterii tip pastilă pe piața UE, cum ar fi China, vor fi încurajate să 
accelereze trecerea la o producție de baterii tip pastilă fără mercur, lucru care poate avea un 
impact la nivel global asupra utilizării mercurului în acest sector industrial. 

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) unelte electrice fără fir, până la 31 
decembrie 2016.

Or. en

Justificare

Conform justificării privind Considerentul 4.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Articolul 4 alineatul (4) se elimină;

Or. en

Justificare

După intrarea în vigoare a interdicției privind Cadmiul, nu ar trebui să mai fie necesare pe 
viitor revizuiri a derogărilor pentru unelte electrice fără fir.
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Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 6 alineatul (2) se 
introduce următorul paragraf: 
„Bateriile și acumulatorii portabili care 
conțin cadmiu, sunt destinați utilizării în 
uneltele electrice fără fir și nu respectă 
cerințele menționate la articolul 4 
alineatul (1) nu sunt introduși pe piață 
după 31 decembrie 2016 și, dacă se mai 
află pe piață la data respectivă, sunt 
retrași de pe piață.”

Or. en

Justificare

Stabilirea unei date unice pentru eliminarea derogării și a tuturor produselor care nu 
respectă cerințele directivei va trimite un mesaj puternic și clar atât pentru producători, cât și 
pentru consumatori și asigură că obiectivele directivei de protecție a mediului și a sănătății 
sunt atinse prin prevenirea circulației pe piață a unei cantități suplimentare de cadmiu.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. La articolul 6 alineatul (2) se 
introduce următorul paragraf: 
„Bateriile tip pastilă care nu respectă 
cerințele menționate la articolul 4 
alineatul (1) nu sunt introduse pe piață 
după 31 decembrie 2016 și, dacă se mai 
află pe piață la data respectivă, sunt 
retrase de pe piață.”
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Or. en

Justificare

Stabilirea unei date unice pentru eliminarea derogării și a tuturor produselor care nu 
respectă cerințele directivei va trimite un mesaj puternic și clar atât pentru producători, cât și 
pentru consumatori și asigură că obiectivele directivei de protecție a mediului și a sănătății 
sunt atinse prin prevenirea circulației pe piață a unor baterii tip pastilă cu mercur 
suplimentare.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 2006/66/CE
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește, prin acte de punere în 
aplicare, o metodologie comună pentru 
calcularea vânzărilor anuale de baterii și 
acumulatori portabili către utilizatorii finali
până la 26 septembrie 2007. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 24 alineatul (2).

Comisiei i se deleagă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 23a pentru a stabili sau modifica
o metodologie comună pentru calcularea 
vânzărilor anuale de baterii și acumulatori 
portabili către utilizatorii finali.

Or. en

Justificare

Decizia Comisiei 2008/763/CE stabilește metodologia comună pentru calcularea vânzărilor 
anuale de baterii și acumulatori portabili către utilizatorii finali. Modificarea metodologiei 
comune, fiind o chestiune de aplicabilitate generală în sensul articolului 290 din TFUE, ar 
trebui să se facă prin intermediul actelor delegate. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/66/CE
Articolul 12 – alineatul 7



PE497.921v01-00 14/21 PR\915871RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Articolul 12 alineatul (7) se elimină; 4. Articolul 12 alineatul (7) se înlocuiește 
cu următorul text: 

Înainte de modificarea sau suplimentarea
anexei III, Comisia consultă părțile 
interesate, în special producătorii, 
colectorii, reciclatorii, societățile 
comerciale autorizate pentru tratare, 
organizațiile de protecție a mediului, 
organizațiile consumatorilor și 
asociațiile lucrătorilor.

Or. en

Justificare

Se mențin cerințele de consultare în prezenta directivă. Faptul că se ține seama de opiniile 
„actorilor din viața reală” va asigura utilizarea în practică a celor mai bune tehnologii.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2006/66/CE
Articolul 23 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 12 alineatul (6), articolul 15 
alineatul (3), articolul 17 și articolul 21 
alineatele (2) și (7) este conferită Comisiei 
pe perioadă nedeterminată, începând de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive. 

(2) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 10 alineatul (4), articolul 12 
alineatul (6), articolul 15 alineatul (3), 
articolul 17 și articolul 21 alineatele (2) și 
(7) este conferită Comisiei pe o perioadă 
de cinci ani, începând de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive. 

Cel târziu cu nouă luni înainte de 
sfârșitul perioadei de cinci ani, Comisia 
elaborează un raport referitor la 
delegarea competențelor. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun prelungirii 
respective cu cel târziu trei luni înainte de 
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încheierea fiecărei perioade.

Or. en

Justificare

Alte instituții legislative ale UE trebuie informate cu privire la adoptarea de acte delegate în 
Uniune și cu privire la rezultatele acestor acte.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2006/66/CE
Articolul 23 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 12 alineatul (6), articolul 15 
alineatul (3), articolul 17 și articolul 21 
alineatele (2) și (7) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate în 
cuprinsul său. Aceasta intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Decizia de revocare nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate aflate deja în 
vigoare. 

(3) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 10 alineatul (4), articolul 12 
alineatul (6), articolul 15 alineatul (3), 
articolul 17 și articolul 21 alineatele (2) și 
(7) poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 
Decizia de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în respectiva 
decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în decizie. Decizia de 
revocare nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate aflate deja în vigoare. 

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2006/66/CE
Articolul 23 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate (5) Un act delegat adoptat în conformitate 



PE497.921v01-00 16/21 PR\915871RO.doc

RO

cu articolul 12 alineatul (6), articolul 15 
alineatul (3), articolul 17 și articolul 21 
alineatele (2) și (7) intră în vigoare numai 
dacă nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au exprimat obiecții în termen 
de două luni de la notificarea respectivului 
act către Parlamentul European și Consiliu 
sau dacă, înainte de expirarea acestei 
perioade, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia că nu doresc 
să formuleze obiecții. Această perioadă se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.”;

cu articolul 10 alineatul (4), articolul 12 
alineatul (6), articolul 15 alineatul (3), 
articolul 17 și articolul 21 alineatele (2) și 
(7) intră în vigoare numai dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu au 
exprimat obiecții în termen de două luni de 
la notificarea respectivului act către 
Parlamentul European și Consiliu sau dacă, 
înainte de expirarea acestei perioade, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu doresc să 
formuleze obiecții. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului."

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere:

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 interzice introducerea pe 
piață a bateriilor sau acumulatorilor portabili, incorporați sau nu în aparate, care conțin mai 
mult de 0,002% cadmiu în procent de masă. Totuși, există o derogare pentru sistemele de 
urgență și cele de alarmă, inclusiv pentru sistemele de iluminat în caz de urgență, 
echipamentul medical și uneltele electrice fără fir. 

Articolul 4 din Directiva 2006/66/CE impune ca Comisia să revizuiască derogarea pentru 
uneltele electrice fără fir. Propunerea curentă urmărește modificarea directivei prin limitarea 
până la 31 decembrie 2015 a perioadei de derogare pentru folosirea cadmiului în bateriile și 
acumulatorii portabili destinați utilizării în uneltele electrice fără fir. Având în vedere efectele 
cadmiului asupra mediului, propunerea Comisiei este bine-venită. 

Data limită a fost aleasă de CE în urma unei evaluări de impact care combină dimensiunea 
socio-economică și dimensiunea ambientală a îndepărtării bateriilor NiCd din uneltele 
electrice fără fir, comparând impactul global al eliminării derogării privind Cd în timp.
Trebuie menționat că evaluarea de impact a Comisiei nu prezintă rezultatele unei evaluări 
comparative a ciclului de viață al încărcătoarelor pentru diverse baterii în concluziile sale 
referitoare la efectele asupra mediului ale celor trei tipuri de baterii (NiCd, NiHh și Li-Ion), 
dat fiind că se concentrează doar pe impactul asupra mediului al ansamblurilor de baterii. 
Impactul asupra mediului al celor trei tipuri de baterii (inclusiv impactul asupra mediului al 
încărcătoarelor lor), furnizat pentru informare în anexa 13 la evaluarea de impact, partea doi, 
arată că ar fi necesar să se efectueze activități suplimentare de cercetare și dezvoltare pentru a 
îmbunătăți amprenta energetică, amprenta asupra materiilor prime și amprenta de mediu a 
încărcătoarelor ultra-specializate pentru bateriile Li-Ion comparativ cu tehnologiile deja 
mature care există în cazul bateriilor NiCd și al celor NiMH.

Raportorul sugerează extinderea cu încă un an, până la 31.12.2016, a derogării pentru bateriile 
NiCd pentru a acorda actorilor economici din întregul lanț de creare a valorii economice mai 
mult timp să continue adaptarea tehnologiilor alternative relevante în toate regiunile Uniunii 
de o manieră mai uniformă și respectând modelul ciclului comercial natural al uneltelor 
electrice fără fir. 

1. Cifrele referitoare la baterii și cotele de piață:

Trei tipuri de baterii reîncărcabile sunt folosite în uneltele electrice fără fir: nickel-cadmiu 

                                               
1 JO L 266, 26.9.2006, p. 1 Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/103/CE (JO L 327, 5.12.2008, 
pp. 7-8).
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(NiCd), nickel-metal hibrid (NiMH) și litiu-ion (Li-Ion).

Procentajul total de baterii NiMH pe piața UE de unelte electrice fără fir este relativ scăzut 
comparativ cu bateriile NiCd și cele Li-Ion, ele fiind folosite îndeosebi în țările europene 
nordice. Acesta este motivul pentru care raportul se concentrează asupra unei comparații între 
bateriile NiCd și cele Li-Ion pentru a evalua data adecvată pentru eliminarea derogării 
aferente. 

Conform EPTA, în 2011 40% dintre toate uneltele electrice au fost unelte electrice fără fir. 
Dintre aceste 40%, 70% sunt Li-Ion și 27% NiCd (doar 3% fiind NiMH). Cota crește în 
favoarea bateriilor Li-Ion și în defavoarea celor NiCd, care dispar în mod natural de pe piață. 

Totuși, cotele de piață actuale sunt inversate pentru statele membre din Europa de Est; prin 
urmare, în această regiune va dura mai mult timp până când piața de Cadmiu va dispărea 
complet conform unui scenariu de activitate normală. Sectorul continuă să vândă 4 milioane 
de unelte electrice fără fir NiCd pe an, în principal în Europa de Est, dintr-o piață globală de 
16 milioane de unelte electrice fără fir pe an. Într-adevăr, bateriile Li-Ion continuă să fie mai 
costisitoare comparativ cu bateriile NiCd, ceea ce explică progresul mai mic înregistrat în 
partea estică a UE, unde puterea de cumpărare a populației tinde să fie sub puterea de 
cumpărare din țările din vestul Europei. Un an suplimentar ar fi benefic pentru consumatori, 
pentru ca aceștia să-și ajusteze treptat preferințele pentru tehnologiile alternative relevante 
disponibile pe piață în toate regiunile UE de o manieră mai uniformă.

2. Cadmiul comparativ cu Litiul: 

În toate regulamentele privind substanțele periculoase, chimice sau de altă natură (REACH, 
RoHS, ELV), Cadmiul apare printre primele substanțe puse sub observație dat fiind impactul 
său negativ asupra mediului și asupra sănătății umane. Cadmiul este toxic în cazul în care se 
acumulează în mediu sau în corpul uman, dat fiind că tinde să rămână în același loc pentru o 
perioadă de timp necunoscută, putând să provoace adesea deteriorări ireversibile.   

Cadmiul poate să se scurgă treptat în mediu în cazul deșeurilor de baterii portabile care nu 
sunt manipulate conform instrucțiunilor. Totuși, este important să se ia act de faptul că 
bateriile NiCd reprezintă o sursă foarte mică în valori procentuale de emisii de Cadmiu în 
atmosferă și în apă. Incineratoarele de deșeuri municipale solide și depozitele de deșeuri 
contribuie la doar 2,6% din emisiile atmosferice globale de Cadmiu și la 2,3% din emisiile 
globale de Cadmiu în apă, comparativ cu combustia de petrol și cărbune în aer (43,5%) sau cu 
contribuția producției de fier și de oțel la emisiile de Cadmiu în apă (40%), precum și 
comparativ cu îngrășămintele și nămolul de epurare. 1 În cele din urmă, contribuția relativă a 
emisiilor de Cadmiu provenite din deșeurile municipale solide din cauza bateriilor NiCd și 
eliminate în apă și în aer se ridică la un procentaj global de doar 1%.  

Atât Regulamentul privind îngrășămintele și Directiva privind nămolul de epurare sunt vechi 
și ar trebui revizuite curând, dar Cadmiul este, oricum, disponibil în multe alte forme și 
substanțe la care oamenii continuă să fie expuși, pe lângă bateriile uneltelor electrice fără fir 

                                               
1 EURAS Final Report Contribution of Spent Batteries to the Metal Flows of Municipal Solid Waste (Raportul final al EURAS privind 
contribuția bateriilor descărcate la fluxurile de metale în deșeurile municipale solide), October 2005
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(cum ar fi în cazul pigmenților, al semiconductorilor și al celulelor fotovoltaice, al 
îngrășămintelor și al produselor farmaceutice).
În cele din urmă, ar trebui să se ia în considerare faptul că Cadmiul din uneltele electrice fără 
fir poate fi reciclat - dacă se instituie sisteme potrivite de colectare și reciclare - în proporție 
de 100%, iar industria a realizat progrese semnificative pentru a închide ciclul Cadmiului în 
cazul bateriilor. Aceasta limitează în foarte mare măsură riscurile la adresa mediului și a 
sănătății umane. Ținând seama de posibilitatea de a recicla 100% dintre bateriile NiCd 
colectate, raportorul sugerează că riscul asupra mediului și al sănătății este minor și poate fi 
gestionat.

Bateriile cu litiu au multe avantaje tehnologice comparativ cu cele cu NiCd, fapt care explică 
rapiditatea cu care au penetrat piața și creșterea cotei lor de piață. Bateriile Li-Ion sunt mai 
ușoare și mai eficiente din punct de vedere energetic; pot suporta o putere de descărcare mare 
și pierd greu încărcătura electrică atunci când nu sunt folosite, fără a suferi de așa-numitul 
„efect de memorie” (reducerea temporară a capacității bateriei atunci când aceasta este 
încărcată fără a fi fost descărcată complet în prealabil). Totuși, bateriile Li-Ion pot exploda 
dacă se supraîncălzesc sau dacă sunt încărcate la un voltaj excesiv de mare și pot fi avariate 
ireversibil dacă sunt descărcate sub un anumit voltaj. În plus, acestea au nevoie de un 
încărcător mai sofisticat comparativ cu bateriile NiCd și au o durată de viață de aproximativ 
două ori mai mică decât bateriile NiCd (patru ani comparativ cu opt ani). În momentul de față, 
bateriile Li-Ion sunt mai scumpe decât bateriile NiCd, nu funcționează la fel de bine la 
temperaturi foarte scăzute și, în momentul de față, nu există suficiente stimulente economice 
pentru a dezvolta structuri de reciclare la scară mare pentru ele: materiile prime sunt relativ
ieftine și sunt disponibile, iar cantitățile de deșeuri de baterii Li-Ion nu sunt suficient de mari 
pentru a justifica introducerea unor procese de reciclare la scară mare. Creșterea preconizată a 
prezenței bateriilor Li-Ion pe piață în cazul unei viitoare interdicții a utilizării Cadmiului în 
baterii ar putea schimba echilibrul de pe piață și ar putea crește profitabilitatea procesului de 
reciclare a bateriilor Li-Ion. Metodele de reciclare a bateriilor Li-Ion sunt în curs de 
dezvoltare, pe când tehnologiile de reciclare a bateriilor NiCd și NiMH în UE sunt mature, dar 
dezvoltările tehnologice și inovațiile din acest domeniu ar putea schimba curând situația și ar 
putea face ca dezvoltarea de procese de reciclare a bateriilor Li-Ion să devină viabilă din 
punct de vedere economic, având în vedere fluxul din ce în ce mai mare de deșeuri de baterii 
Li-Ion.

Astfel, extinderea derogării cu încă un an, până în 31.12.2016, ar reprezenta un compromis 
rezonabil, protejând atât interesele consumatorilor, cât și pe cele ale întreprinderilor, de-a 
lungul întregului lanț de generare a valorii economice, asigurând, în același timp, protecția 
mediului și a sănătății umane și asigurând, de asemenea, un timp mai îndelungat pentru 
dezvoltarea tehnologică, schimbul de bune practici și inovația în domeniu.

3. Epuizarea stocurilor și a pieselor de schimb

Întreținerea produselor care vor fi fost deja puse pe piață la intrarea în vigoare a interdicției, în 
special chestiunea pieselor de schimb care ar mai putea fi necesare, sunt teme care ridică 
adesea întrebări.  
   În primul rând, raportorul crede că distribuitorii din amonte vor fi prevăzut deja interdicția 
bateriilor NiCd, deci în momentul eliminării derogării vor rămâne în vânzare doar cantități 
reduse, sau poate nu vor mai exista cantități puse în vânzare. Măsuri cum ar fi garantarea 
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disponibilității unor piese de schimb pentru o perioadă limitată de timp după eliminarea 
derogării ar putea reduce într-o anumită măsură impactul social negativ asupra consumatorilor 
finali, în special în sectorul neprofesional, care nu ar putea să absoarbă cu ușurință costurile 
legate de trecerea de la o tehnologie la alta. Totuși, uneltele electrice fără fir bazate pe 
tehnologia NiCd ar putea fi înlocuite cu ușurință pe termen scurt, deși la un cost mai ridicat, 
cu unelte electrice fără fir bazate pe tehnologia NiMH, dat fiind că încărcătoarele folosite 
pentru bateriile NiMH pot fi folosite pentru a încărca ambele tipuri de unelte cu bateria 
corespunzătoare. Din cauza tehnologiilor deja disponibile, impactul imediat al interdicției 
asupra consumatorilor finali poate fi în limite gestionabile. Existența acestei opțiuni 
alternative poate reduce creșterea potențială a numărului de deșeuri de unelte electrice ca 
urmare a interzicerii bateriilor NiCd.

Provocările tehnologice și de mediu care pot fi preconizate ca urmare a creșterii potențiale a 
numărului de deșeuri de unelte electrice, dată fiind necesitatea bruscă de a recicla unelte 
pentru care nu vor exista piese de schimb provizorii, pot fi gestionate cu mijloace tehnice dată 
fiind disponibilitatea opțiunii tehnologice NiMH. În ceea ce privește reciclarea deșeurilor de 
baterii, industria poate beneficia de un timp suplimentar pentru a putea gestiona o creștere potențială a 
deșeurilor de unelte electrice ca urmare a interzicerii bateriilor NiCd. Societățile de reciclare iau deja 
măsuri în această direcție prin dezvoltarea capacităților de reciclare pentru a putea trata cantitățile în 
creștere de baterii Li-Ion și Ni-Mh rezultate în urma intrării în vigoare a interdicției bateriilor NiCd. În 
orice caz, legiuitorul european trebuie să transmită distribuitorilor din aval un mesaj puternic 
și clar referitor la momentul intrării în vigoare efective a interdicției. Având în vedere o dată 
fixă pentru punerea în aplicare deplină a interdicției după 31.12.2016, producătorii nu vor fi 
tentați să inunde piața cu stocuri excesiv de mari imediat înainte de intrarea în vigoare a 
retragerii.

4. Extinderea domeniului de aplicare - mercurul din bateriile tip pastilă 

Deși depășește domeniul de aplicare al propunerii Comisiei, revizuirea derogării pentru 
Cadmiu reprezintă o oportunitate pentru eliminarea unei alte derogări, care pare să fie caducă 
în zilele noastre: posibilitatea ca bateriile de tip pastilă să mai conțină mercur. Raportul 
comandat de Comisia Europeană și realizat de BIOIS 2012 demonstrează nevoia de a reduce 
riscul deversării de mercur în mediu, dat fiind că bateriile tip pastilă pot fi ușor trecute cu 
vederea în cursul colectării separate a deșeurilor, acest lucru crescând riscul de poluare a 
mediului.

Dat fiind că majoritatea producătorilor de baterii tip pastilă și-au schimbat tehnologia, această 
derogare devine caducă, iar piața bateriilor tip pastilă din UE se află deja într-o fază în care se 
trece spre baterii tip pastilă fără mercur. În momentul de față, bateriile tip pastilă fără mercur 
reprezintă aproximativ 39% din piața UE a bateriilor tip pastilă. Variantele fără mercur sunt 
deja disponibile în comerț pentru toate aplicațiile și au parametri de performanță identici cu 
bateriile ce conțin mercur, lucru confirmat și de majoritatea sectorului industrial1. 

Astfel de decizii ar încuraja și țările care exportă cantități mari de baterii tip pastilă pe piața 
                                               
1 Catherine Galligan, Gregory Morose - An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing
Mercury (O cercetare a alternativele la bateriile miniaturale ce conțin mercur, decembrie 17, 2004, document 
pregătit pentru Departamentul de protecție a mediului, Centrul Lowell pentru producție sustenabilă, 
Universitatea Massachusetts Lowell.
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UE, cum ar fi China, să accelereze trecerea la o producție de baterii tip pastilă fără mercur, 
lucru care poate avea un impact la nivel global asupra utilizării mercurului în acest sector 
industrial. Dacă această derogare nu este eliminată acum, o eventuală modificare ar putea fi 
făcută doar la revizuirea Directivei privind bateriile, prevăzută în 2016 - permițând ca 
aproximativ 2,4-3,9 tone de mercur pe an din bateriile tip pastilă să scape sistemelor separate 
de colectare a deșeurilor, existând posibilități ridicate ca acestea să polueze mediul. Mai multe 
state din SUA au interzis deja utilizarea bateriilor tip pastilă ce conțin mercur.

Prin urmare, în vederea reducerii impactului asupra mediului determinat de utilizarea 
mercurului în aceste produse și în vederea reducerii contribuției acestora la problema globală 
a mercurului, ținând, de asemenea, seama de viabilitatea economică, raportorul consideră că 
introducerea pe piață a bateriilor tip pastilă cu conținut de mercur ar trebui interzisă începând 
cu 31.12.2016. 

În concluzie, raportorul sugerează extinderea cu un an, până în 31.12.2016, a derogării pentru 
bateriile NiCd. Ținând seama de posibilitatea de a recicla 100% din bateriile NiCd colectate, 
raportorul sugerează că riscul este minor și poate fi gestionat. Extinderea derogării cu încă un 
an ar reprezenta un compromis rezonabil, protejând atât interesele consumatorilor, cât și pe 
cele ale întreprinderilor, de-a lungul întregului lanț de generare a valorii economice, 
asigurând, în același timp, protecția mediului și a sănătății umane, asigurând, de asemenea, un 
timp mai îndelungat pentru dezvoltarea tehnologică, schimbul de bune practici și inovația în 
domeniu.


