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PAKEITIMAI 001-020  
pateik÷ Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komitetas 
 
Pranešimas 
Vladko Todorov Panayotov A7-0131/2013 
Nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai, kurių sud÷tyje yra kadmio 
 
Pasiūlymas d÷l direktyvos (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
Antraštin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

Pasiūlymas d÷l Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 
keičiamos Direktyvos 2006/66/EB d÷l 
baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir 
akumuliatorių atliekų nuostatos d÷l 
nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių 
sud÷tyje yra kadmio ir kurie skirti naudoti 
belaidžiuose elektriniuose įrankiuose, ir 
sagos formos elementų, kuriuose yra 

nedidelis kiekis gyvsidabrio, pateikimo 
rinkai 

Pagrindimas 

Nors tai ir nepatenka į Komisijos pasiūlymo sritį, Direktyvos 2006/66/EB persvarstymas 

suteikia galimybę panaikinti akivaizdžiai pasenusią išimtį − galimybę sagos formos 

elementuose vis dar naudoti gyvsidabrį. Europos Komisijos užsakytoje ataskaitoje (BIOIS 

2012)
1
 pasiūlyta, kad aplinkosauginiu ir ekonominiu požiūriu geriausias politinis žingsnis yra 

                                                 
1  EK ENVI GD 2012 m. kovo 5 d. gyvsidabrio 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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uždrausti ES teikti rinkai sagos formos baterijas, kuriose yra gyvsidabrio, siekiant sumažinti 

neigiamą poveikį aplinkai d÷l gyvsidabrio naudojimo šiuose gaminiuose. 

 

Pakeitimas  2Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

(4) dabar taikoma tokio naudojimo išimtis 
tur÷tų būti toliau taikoma iki 2015 m. 
gruodžio 31 d., kad gamintojai, 

perdirbimo sektorius ir vartotojai visoje 
vert÷s grandin÷je tur÷tų galimybę geriau ir 
vienodai visuose Sąjungos regionuose 

įsisavinti atitinkamas pakaitines 
technologijas; 

Pakeitimas  3Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) 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 d÷lto 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 sud÷tyje n÷ra 

gyvsidabrio. Elementų be gyvsidabrio šiuo 

metu galima įsigyti visiems prietaisams ir 

jų veikimo savyb÷s, kaip patvirtino 

dauguma pramon÷s subjektų, yra beveik 

tokios pat kaip ir elementų su gyvsidabriu. 

Taigi der÷tų uždrausti pateikti rinkai 

sagos formos elementus, kuriuose 

gyvsidabrio kiekis sudaro daugiau kaip 

0,0005 % svorio. Tikimasi, kad pri÷mus šį 

draudimą į Sąjungos rinką didelius 

kiekius sagos formos elementų 

eksportuojančios šalys bus paskatintos 
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skubiau pereiti prie sagos formos 

elementų, kurių sud÷tyje n÷ra 

gyvsidabrio, gamybos, o toks pokytis gali 

tur÷ti visuotinį poveikį gyvsidabrio 

naudojimui šiame pramon÷s sektoriuje; 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
6 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Direktyvos 2006/66/EB papildymo arba 
dalinio pakeitimo tikslais Komisijai tur÷tų 
būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti teis÷s aktus, susijusius su 
III priedu, d÷l apdorojimo ir perdirbimo 
reikalavimų, d÷l apdorojimo ir perdirbimo 
ne Europos Sąjungoje atitinkančių sąlygų 
įvertinimo kriterijų, d÷l gamintojų 
registravimo, d÷l nešiojamų ir automobilių 
baterijų ir akumuliatorių talpos ženklinimo 
ir d÷l 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 
tur÷tų 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 tur÷tų 
būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties d÷l 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 
straipsnį priimti teis÷s aktus d÷l bendros 
galutiniams vartotojams parduotų 

nešiojamų baterijų ir akumuliatorių 

metinio kiekio apskaičiavimo metodikos, 
III priedo d÷l 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 tur÷tų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai; 

Pagrindimas 

Svarbu visiems dalyviams užtikrinti vienodas veiklos sąlygas. 
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Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) gamintojo registravimo reikalavimai 

ir forma tur÷tų atitikti 2012 m. liepos 4 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2012/19/ES d÷l elektros ir 

elektronin÷s įrangos atliekų
1
 16 straipsnio 

3 dalyje ir X priedo A dalyje nustatytus 

registravimo reikalavimus ir formą. 

 Gamintojo registravimo reikalavimai ir 

forma tur÷tų atitikti 2009 m. rugpjūčio 

5 d. Komisijos sprendime, kuriuo pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2006/66/EB nustatomi baterijų ir 

akumuliatorių gamintojų registravimo 

reikalavimai (2009/603/EB), nustatytus 

registravimo reikalavimus ir formą. 

 ____________ 

 1
 OL L 197, 2012 7 24, p. 38. 

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, kurį bus galima panaudoti organizuojant gamybą. Baterijų registravimo reikalavimai 

buvo nustatyti 2009 m. rugpjūčio m÷n. Komisijos sprendimu (2009/603/EB). Europos Sąjungoje 

esama tokių registravimo sistemų, pagal kurias registruojamos ne tik įrangoje naudojamos, bet 

ir atskirai parduodamos baterijos. Komisijos sprendimo 2009/603/EB reikalavimai tur÷tų būti 

taikomi ir toliau. 

 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
7 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 
2006/66/EB įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai tur÷tų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai d÷l pereinamojo laikotarpio 
priemonių, susijusių su minimaliu 
surinkimo procentu, d÷l bendros 

(7) siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 
2006/66/EB įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai tur÷tų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai d÷l pereinamojo laikotarpio 
priemonių, susijusių su minimaliu 
surinkimo procentu, ir d÷l nacionalin÷s 
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galutiniams vartotojams parduotų 

nešiojamų baterijų ir akumuliatorių 

metinio kiekio apskaičiavimo metodikos ir 
d÷l nacionalin÷s įgyvendinimo ataskaitos 
anketos arba plano. Šiais įgaliojimais 
tur÷tų 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 kontrol÷s 
mechanizmų taisykl÷s ir bendrieji 
principai; 

įgyvendinimo ataskaitos anketos arba 
plano. Šiais įgaliojimais tur÷tų būti 
naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrol÷s mechanizmų taisykl÷s ir 
bendrieji principai; 

Pagrindimas 

Plg. 6 konstatuojamosios dalies pagrindimą. 

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio -1 punktas (naujas) 
Direktyva 2006/66/EB  
3 straipsnio 13 a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. 3 straipsnyje įrašomas (13a) punktas: 

 „13a)tiekimas rinkai – baterijų ar 

akumuliatorių tiekimas paskirstymo, 

vartojimo arba naudojimo Sąjungos 

rinkoje tikslais, vykdomas kaip komercin÷ 

veikla už atlygį arba nemokamai;“; 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio -1 a punktas (naujas) 
Direktyva 2006/66/EB 
3 straipsnio 14 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1a. 3 straipsnio 14 punktas keičiamas 

taip: 

 „14. pateikimas į rinką –  baterijos ar 
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akumuliatoriaus tiekimas Sąjungos rinkai 

pirmą kartą;“; 

 

Pakeitimas  9Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio -1 b punktas (naujas) 
Direktyva 2006/66/EB 
4 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1b. 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: 

 „2. 1 dalies a punkte nustatytas 
draudimas iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
netaikomas sagos formos elementams, 
kuriuose gyvsidabrio kiekis sudaro ne 
daugiau kaip 2 % svorio.“; 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l 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; 

Pagrindimas 

Įsigaliojus kadmio draudimui ateityje nereik÷tų peržiūr÷ti belaidžiams elektroniniams 

įrankiams taikomų išimčių. 

 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 1 b punktas (naujas) 
Direktyva 2006/66/EB 
6 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: 

 „2. Valstyb÷s nar÷s imasi būtinų 
priemonių, siekdamos užtikrinti, kad 
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šios direktyvos reikalavimų 
neatitinkančios baterijos arba 
akumuliatoriai nebūtų pateikti į rinką 
[...]. 

 Valstyb÷s nar÷s imasi būtinų priemonių 

užtikrinti, kad šios direktyvos reikalavimų 

neatitinkančios baterijos arba 

akumuliatoriai nebebūtų tiekiami rinkai 

pra÷jus trejiems metams po atitinkamos 

laipsniško nutraukimo datos. 

 Baterijos ir akumuliatoriai, kurie 
neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir 
kurie pateikiami į rinką po atitinkamos 

laipsniško nutraukimo datos, pašalinami 
iš rinkos.“; 

 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l 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. 

rugs÷jo 26 d. nustato bendrą galutiniams 
vartotojams parduotų nešiojamų baterijų ir 
akumuliatorių metinio kiekio 
apskaičiavimo metodiką. Tokie 

įgyvendinimo aktai priimami pagal 24 

straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrin÷jimo 

procedūrą. 

Komisijai pagal 23a straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

d÷l bendros galutiniams vartotojams 
parduotų nešiojamų baterijų ir 
akumuliatorių metinio kiekio 
apskaičiavimo metodikos nustatymo arba 

jos pakeitimo. 

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, tur÷tų būti atliekami priimant 

deleguotuosius aktus.  

 



 

 
 PE519.276/ 8 

 LT 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 2 a punktas (naujas) 
Direktyva 2006/66/EB  
11 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. 11 straipsnis pakeičiamas taip: 

 „Baterijų ir akumuliatorių iš÷mimas 

 Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
gamintojai projektuotų prietaisus taip, 
kad baterijų ir akumuliatorių atliekas 
būtų galima lengvai išimti. Jei galutinis 
vartotojas negali jų išimti, valstyb÷s nar÷s 

užtikrina, kad gamintojai pagamintų 

prietaisus taip, kad išeikvotas baterijas ir 

akumuliatorius lengvai gal÷tų išimti 

specialistai, nepriklausantys nuo 

gamintojo. Prie prietaisų, į kuriuos 
įmontuotos baterijos ir akumuliatoriai, 
pridedamos instrukcijos, kuriose 
nurodoma, kaip galutinis vartotojas ar 
nepriklausomas specialistas gali jas 
saugiai išimti Esant reikalui, 
instrukcijose taip pat galutiniam 
vartotojui pateikiama informacija apie 
įmontuotų baterijų ir akumuliatorių 
tipą. Šios nuostatos netaikomos, kai d÷l 
su saugumu, veikimu, medicina ar 
duomenų integralumu susijusių 
priežasčių yra būtinas pastovus 
energijos tiekimas, kuriam reikalingas 
nuolatinis prietaiso ir baterijos ar 
akumuliatoriaus sujungimas.“; 

 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l 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:  
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 „Prieš pakeisdama ar papildydama III 

priedą Komisija konsultuojasi su 
atitinkamais suinteresuotais subjektais, 
visų pirma su gamintojais, surink÷jais, 
perdirb÷jais, apdorojimą atliekančiais 
ūkio subjektais, aplinkosaugos 
organizacijomis, vartotojų 
organizacijomis ir darbuotojų 
asociacijomis [...]“; 

Pagrindimas 

Dabartin÷je direktyvoje išlaikomas reikalavimas konsultuotis. Jei bus atsižvelgiama į šios 

srities veik÷jų nuomonę, bus užtikrinta, kad praktiškai bus dirbama su geriausiomis turimomis 

technologijomis. 

 

Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 10 punktas 
Direktyva 2006/66/EB 
23 a 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 d÷l įgaliojimų suteikimo likus ne 

mažiau kaip devyniems m÷nesiams iki 

penkerių metų laikotarpio pabaigos. 

Įgaliojimų suteikimas savaime 

pratęsiamas tokios pačios trukm÷s 

laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai likus 

ne mažiau kaip trims m÷nesiams iki 

kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos 

Europos Parlamentas arba Taryba 

pareiškia prieštaravimų d÷l tokio 

pratęsimo. 

Pagrindimas 

Kitos ES teis÷kūros institucijos turi būti informuotos apie deleguotųjų aktų pri÷mimą Sąjungoje 

ir apie šių aktų padarinius. 
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Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 10 punktas 
Direktyva 2006/66/EB 
23 a 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 
straipsnyje, 21 straipsnio 2 dalyje ir 21 
straipsnio 7 dalyje nurodytus įgaliojimus. 
Sprendimu d÷l įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba v÷lesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teis÷tumui.  

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 10 straipsnio 4 
dalyje, 12 straipsnio 6 dalyje, 15 straipsnio 
3 dalyje, 17 straipsnyje, 21 straipsnio 2 
dalyje ir 21 straipsnio 7 dalyje nurodytus 
įgaliojimus. Sprendimu d÷l įgaliojimų 
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba v÷lesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teis÷tumui.  

 

Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 10 punktas 
Direktyva 2006/66/EB 
23 a 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 
m÷nesius 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 m÷nesiais.“ 

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 m÷nesius 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 m÷nesiais.“; 
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Pasiūlymas d÷l direktyvos 
2 straipsnio 1 dalis
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teis÷s aktai, būtini, kad šios 
direktyvos 1 straipsnio 1 dalies būtų 
laikomasi ne v÷liau kaip nuo 18 m÷nesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teis÷s 
aktų nuostatų tekstą. 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teis÷s aktai, būtini, kad šios 
direktyvos 1 straipsnio 1 dalies ir 1 
straipsnio -1b dalies būtų laikomasi ne 
v÷liau kaip per 12 m÷nesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teis÷s aktų nuostatų 
tekstą. 
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Pasiūlymas d÷l direktyvos 
3 straipsnio antraštin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Įsigaliojimas Įsigaliojimas ir suvestin÷ redakcija 
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Pasiūlymas d÷l direktyvos 
3 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. 

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Direktyvos 
2006/66/EB suvestin÷ redakcija 

parengiama per tris m÷nesius nuo šios 

direktyvos įsigaliojimo datos. 

 
 


