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Muudatusettepanek 35
Põhjendus 2 a (uus)

(2a) Nõukogu 25. jaanuari 1988. aasta 
resolutsioonis kaadmiumist tuleneva 
keskkonnareostuse likvideerimise ühenduse 
tegevusprogrammi kohta rõhutati, et 
kaadmiumi kasutamine piirneb juhtudega, 
kui ei ole sobivaid võimalusi kaadmiumi 
kontrolli strateegia ühe peamise 
elemendina inimeste tervise ja keskkonna 
kaitsmise huvides.

Or. en

Justification

It is important to put the measures in this directive concerning cadmium into the general 
context of the EU policy on cadmium. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 5

(5) Selleks, et patarei- ja akujäätmeid ei 
visataks ära keskkonda kahjustaval viisil, ja 
et vältida lõppkasutajates segaduse 
tekitamist erinevate patareide ja akude 
suhtes kehtivate erinevate jäätmekäitluse 
nõuete tõttu, peaks käesolevat direktiivi 
kohaldama kõikide ühenduses turule 
lastavate patareide ja akude suhtes. Selline 
lai kohaldamisala võimaldab samuti tagada 
kogumise ja ringlussevõtu mastaabisäästu 
ning ressursside optimaalse säästmise.

(5) Selleks, et patarei- ja akujäätmeid ei 
visataks ära keskkonda kahjustaval viisil, ja 
et vältida lõppkasutajates segaduse 
tekitamist erinevate patareide ja akude 
suhtes kehtivate erinevate jäätmekäitluse 
nõuete tõttu, peaks käesolevat direktiivi 
kohaldama kõikide ühenduses turule 
lastavate patareide ja akude suhtes. Selline 
lai kohaldamisala võimaldab samuti tagada 
kogumise ja ringlussevõtu mastaabisäästu 
ning ressursside optimaalse säästmise ja 
sobiva rahastamise kõikide asjaomaste 
ettevõtjate poolt.

Or. en

Justification

Appropriate financing by all parties involved is an essential requirement to ensure that the 
goals of the Battery Directive are achieved.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 37
Põhjendus 7

(7) Asjakohane on eristada kantavaid 
patareisid ja akusid tööstuslikest ja 
mootorsõidukite patareidest ja akudest.  
Tuleks keelata tööstuslike ja 
mootorsõidukite patareide ja akude 
ladestamine prügilatesse ja nende 
põletamine.

(7) Asjakohane on eristada kantavaid, 
mootorsõidukite ja tööstuslikke patareisid ja 
akusid. Kantavad patareid ja akud on 
patareid ja akud, mida kasutatakse paljudes 
tarbijarakendustes ning mis kõrvaldatakse 
suures osas kasutuselt 
kodumajapidamistes. Sageli kõrvaldatakse 
kodumajapidamistes kasutuselt ka 
mootorsõidukite patareid ja akud. On vaja 
tagada, et kodumajapidamised saaksid need 
patareid ja akud valikuliselt kasutuselt 
kõrvaldada lihtsal viisil, et vältida nende 
sattumist segatud olmejäätmete või muude 
segatud jäätmete voogudesse. Tööstuslikud 
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patareid ja akud on patareid ja akud, mille 
kodumajapidamised nende 
kasutuseesmärkide tõttu väiksema 
tõenäosusega kasutuselt kõrvaldavad. Et 
tööstuslikud ja mootorsõidukite patareid on 
tavalisest suuremad, on neid kergem 
kindlaks teha ja valikuliselt koguda. Neid 
on võimalik koguda valikuliselt ja seetõttu 
tuleks nende patareide ja akude 
ladestamine prügilatesse ja põletamine 
keelata. Et kantavad patareid on väiksemad 
ja nende kasutusviis on väga mitmesugune, 
on neid segatud jäätmete voogudest raskem 
eemal hoida. Seetõttu tuleks kehtestada 
kogumise sihtarvud, et vältida võimalikult 
palju nende patareide ja akude 
kõrvaldamist ja põletamist.

Or. en

Justification

By stating the reasons why distinction is made between the different types of batteries it will 
be easier to interpret the battery definitions and implement the directive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 8

(8) Tööstuslike patareide ja akude näideteks 
on haiglate, lennujaamade või kontorite
avarii- ja tagavara toiteallikana kasutatavad 
patareid ja akud, rongides ja lennukites 
kasutatavad patareid ja akud ning avamerel 
naftapuurplatvormides või tuletornides 
kasutatavad patareid ja akud. Näidete hulka 
kuuluvad ka patareid ja akud, mis on 
kavandatud üksnes kaupluste ja 
toitlustusettevõtete käeshoitavate 
makseterminalide, kaupluste 
triipkoodilugejate, telekanalites ja kutselistes 
stuudiotes kutsealaseks kasutamiseks 
mõeldud videoseadmete, kaevandustöötajate 
ja kutseliste sukeldujate kiivritele 
kinnitatavate lampide jaoks, elektriliste uste 
varupatareid ja -akud uste blokeerumise või 

(8) Tööstuslike patareide ja akude näideteks 
on selliste avalike struktuuride nagu 
tunnelid, haiglad, kinod, muuseumid, 
mitmekorruselised elamud, lennujaamad
või kontorid avarii- ja tagavara toiteallikana 
kasutatavad patareid ja akud, rongides ja 
lennukites kasutatavad patareid ja akud ning 
avamerel naftapuurplatvormides või 
tuletornides kasutatavad patareid ja akud.
Näidete hulka kuuluvad ka patareid ja akud, 
mis on kavandatud üksnes kaupluste ja 
toitlustusettevõtete käeshoitavate 
makseterminalide, kaupluste 
triipkoodilugejate, telekanalites ja kutselistes
stuudiotes kutsealaseks kasutamiseks 
mõeldud videoseadmete, kaevandustöötajate 
ja kutseliste sukeldujate kiivritele 
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inimeste uste vahele jäämise vältimiseks, 
instrumentides või erinevat liiki mõõte- ja 
juhtimisseadmetes kasutatavad patareid ja 
akud ning päikesepaneelides, 
fotogalvaanikas ja teistes 
taastuvenergiarakendustes kasutatavad 
patareid ja akud. Tööstuslike patareide ja 
akude hulka kuuluvad ka patareid ja akud, 
mida kasutatakse elektrisõidukites, nagu 
elektrilised autod, ratastoolid, jalgrattad, 
lennujaamade sõidukid ja automaatsed 
veokid. Lisaks sellele mitteammendavale 
näidete nimestikule loetakse tööstuslikuks 
iga patarei või aku, mis ei ole suletud ega ole 
mootorsõiduki patarei või aku.

kinnitatavate lampide jaoks, elektriliste uste 
varupatareid ja -akud uste blokeerumise või 
inimeste uste vahele jäämise vältimiseks, 
instrumentides või erinevat liiki mõõte- ja 
juhtimisseadmetes kasutatavad patareid ja 
akud ning päikesepaneelides, 
fotogalvaanikas ja teistes 
taastuvenergiarakendustes kasutatavad 
patareid ja akud. Tööstuslike patareide ja 
akude hulka kuuluvad ka patareid ja akud, 
mida kasutatakse elektrisõidukites, nagu 
elektrilised autod, ratastoolid, jalgrattad, 
lennujaamade sõidukid ja automaatsed 
veokid. Lisaks sellele mitteammendavale 
näidete nimestikule loetakse tööstuslikuks 
iga patarei või aku, mis ei ole suletud ega ole
mootorsõiduki patarei või aku.

Or. en

Justification

The proposed amendment clarifies the Council’s Recital 8.  There are many buildings and 
structures which need emergency or back-up power supply that have been overlooked in this
recital.

The need for emergency or back-up power supplies (such as ventilation, lighting, elevators, 
access, etc) is especially necessary in areas where the general public gathers, lives or travels,  
such as cinemas,  museums, and multi-storey residential facilities should be mentioned 
explicitly. The text should cover these types of structures and buildings. Underground tunnels 
need to be included.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 8

(8) Tööstuslike patareide ja akude näideteks 
on haiglate, lennujaamade või kontorite
avarii- ja tagavara toiteallikana kasutatavad 
patareid ja akud, rongides ja lennukites 
kasutatavad patareid ja akud ning avamerel 
naftapuurplatvormides või tuletornides 
kasutatavad patareid ja akud. Näidete hulka 
kuuluvad ka patareid ja akud, mis on 
kavandatud üksnes kaupluste ja 
toitlustusettevõtete käeshoitavate 

(8) Tööstuslike patareide ja akude näideteks 
on selliste avalike struktuuride nagu 
haiglad, kinod, muuseumid, 
mitmekorruselised elamud, tunnelid, 
lennujaamad või kontorid avarii- ja tagavara 
toiteallikana kasutatavad patareid ja akud, 
rongides ja lennukites kasutatavad patareid 
ja akud ning avamerel 
naftapuurplatvormides või tuletornides 
kasutatavad patareid ja akud. Näidete hulka 
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makseterminalide, kaupluste 
triipkoodilugejate, telekanalites ja kutselistes 
stuudiotes kutsealaseks kasutamiseks 
mõeldud videoseadmete, kaevandustöötajate 
ja kutseliste sukeldujate kiivritele 
kinnitatavate lampide jaoks, elektriliste uste 
varupatareid ja -akud uste blokeerumise või 
inimeste uste vahele jäämise vältimiseks, 
instrumentides või erinevat liiki mõõte- ja 
juhtimisseadmetes kasutatavad patareid ja 
akud ning päikesepaneelides, 
fotogalvaanikas ja teistes 
taastuvenergiarakendustes kasutatavad 
patareid ja akud. Tööstuslike patareide ja 
akude hulka kuuluvad ka patareid ja akud, 
mida kasutatakse elektrisõidukites, nagu 
elektrilised autod, ratastoolid, jalgrattad, 
lennujaamade sõidukid ja automaatsed 
veokid. Lisaks sellele mitteammendavale 
näidete nimestikule loetakse tööstuslikuks 
iga patarei või aku, mis ei ole suletud ega ole 
mootorsõiduki patarei või aku.

kuuluvad ka patareid ja akud, mis on 
kavandatud üksnes kaupluste ja 
toitlustusettevõtete käeshoitavate 
makseterminalide, kaupluste 
triipkoodilugejate, telekanalites ja kutselistes 
stuudiotes kutsealaseks kasutamiseks 
mõeldud videoseadmete, kaevandustöötajate 
ja kutseliste sukeldujate kiivritele 
kinnitatavate lampide jaoks, elektriliste uste 
varupatareid ja -akud uste blokeerumise või 
inimeste uste vahele jäämise vältimiseks, 
instrumentides või erinevat liiki mõõte- ja 
juhtimisseadmetes kasutatavad patareid ja 
akud ning päikesepaneelides, 
fotogalvaanikas ja teistes 
taastuvenergiarakendustes kasutatavad 
patareid ja akud. Tööstuslike patareide ja 
akude hulka kuuluvad ka patareid ja akud, 
mida kasutatakse elektrisõidukites, nagu 
elektrilised autod, ratastoolid, jalgrattad, 
lennujaamade sõidukid ja automaatsed 
veokid. Lisaks sellele mitteammendavale 
näidete nimestikule loetakse tööstuslikuks 
iga patarei või aku, mis ei ole suletud ega ole 
mootorsõiduki patarei või aku.

Or. en

Justification

The proposed amendment clarifies the Council’s Recital 8.  There are many buildings and 
structures which need emergency or back-up power supply that have been overlooked in this 
recital.

The need for emergency or back-up power supplies (such as for ventilation, lighting, 
elevators, access doors, etc) is especially necessary in areas where the general public gathers 
or lives, such as in cinemas, museums, tunnels and multi-storey residential facilities. The text 
should cover these types of structures and buildings.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja 
Weisgerber PPE-DE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 8
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(8) Tööstuslike patareide ja akude näideteks 
on haiglate, lennujaamade või kontorite
avarii- ja tagavara toiteallikana kasutatavad 
patareid ja akud, rongides ja lennukites 
kasutatavad patareid ja akud ning avamerel 
naftapuurplatvormides või tuletornides 
kasutatavad patareid ja akud. Näidete hulka 
kuuluvad ka patareid ja akud, mis on 
kavandatud üksnes kaupluste ja 
toitlustusettevõtete käeshoitavate 
makseterminalide, kaupluste 
triipkoodilugejate, telekanalites ja kutselistes 
stuudiotes kutsealaseks kasutamiseks 
mõeldud videoseadmete, kaevandustöötajate 
ja kutseliste sukeldujate kiivritele 
kinnitatavate lampide jaoks, elektriliste uste 
varupatareid ja -akud uste blokeerumise või 
inimeste uste vahele jäämise vältimiseks, 
instrumentides või erinevat liiki mõõte- ja 
juhtimisseadmetes kasutatavad patareid ja 
akud ning päikesepaneelides, 
fotogalvaanikas ja teistes 
taastuvenergiarakendustes kasutatavad 
patareid ja akud. Tööstuslike patareide ja 
akude hulka kuuluvad ka patareid ja akud, 
mida kasutatakse elektrisõidukites, nagu 
elektrilised autod, ratastoolid, jalgrattad, 
lennujaamade sõidukid ja automaatsed 
veokid. Lisaks sellele mitteammendavale 
näidete nimestikule loetakse tööstuslikuks 
iga patarei või aku, mis ei ole suletud ega ole 
mootorsõiduki patarei või aku.

(8) Tööstuslike patareide ja akude näideteks 
on selliste avalike struktuuride nagu 
tunnelid, haiglad, kinod, muuseumid, 
mitmekorruselised elamud, lennujaamad
või kontorid avarii- ja tagavara toiteallikana 
kasutatavad patareid ja akud, rongides ja 
lennukites kasutatavad patareid ja akud ning 
avamerel naftapuurplatvormides või 
tuletornides kasutatavad patareid ja akud.
Näidete hulka kuuluvad ka patareid ja akud, 
mis on kavandatud üksnes kaupluste ja 
toitlustusettevõtete käeshoitavate 
makseterminalide, kaupluste 
triipkoodilugejate, telekanalites ja kutselistes 
stuudiotes kutsealaseks kasutamiseks 
mõeldud videoseadmete, kaevandustöötajate 
ja kutseliste sukeldujate kiivritele 
kinnitatavate lampide jaoks, elektriliste uste 
varupatareid ja -akud uste blokeerumise või 
inimeste uste vahele jäämise vältimiseks, 
instrumentides või erinevat liiki mõõte- ja 
juhtimisseadmetes kasutatavad patareid ja 
akud ning päikesepaneelides, 
fotogalvaanikas ja teistes 
taastuvenergiarakendustes kasutatavad 
patareid ja akud. Tööstuslike patareide ja 
akude hulka kuuluvad ka patareid ja akud, 
mida kasutatakse elektrisõidukites, nagu 
elektrilised autod, ratastoolid, jalgrattad, 
lennujaamade sõidukid ja automaatsed 
veokid. Lisaks sellele mitteammendavale 
näidete nimestikule loetakse tööstuslikuks 
iga patarei või aku, mis ei ole suletud ega ole 
mootorsõiduki patarei või aku.

Or. en

Justification

The proposed amendment clarifies the Council’s Recital 8.  There are many buildings and 
structures which need emergency or back-up power supply that have been overlooked in this 
recital.

The need for emergency or back-up power supplies (such as ventilation, lighting, elevators, 
access, etc) is especially necessary in areas where the general public gathers, lives or travels,  
such as cinemas,  museums, and multi-storey residential facilities should be mentioned 
explicitly. The text should cover these types of structures and buildings. Underground tunnels 
need to be included.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 10

(10) Komisjon peaks hindama käesoleva 
direktiivi kohandamise vajadust, arvestades 
olemasolevaid tehnilisi ja teaduslikke 
tõendeid. Eelkõige peaks komisjon läbi 
vaatama erandi, mille kohaselt ei kohaldata 
kaadmiumi kasutamise keeldu juhtmeta 
mootortööriistades kasutatavate kantavate 
patareide ja akude suhtes. Juhtmeta 
mootortööriistade näideteks on tööriistad, 
mida tarbijad ja kutselised töötajad 
kasutavad puu, metalli või muu materjali 
treimiseks, freesimiseks, lihvimiseks, 
saagimiseks, lõikamiseks, puurimiseks, 
augustamiseks, mulgustamiseks, 
vasardamiseks, neetimiseks, kruvimiseks, 
poleerimiseks või muuks sarnaseks 
töötlemiseks, samuti niitmiseks, 
lõikamiseks ja muudeks aiatöödeks. 

(10) Komisjon peaks hindama käesoleva 
direktiivi kohandamise vajadust, arvestades 
olemasolevaid tehnilisi ja teaduslikke 
tõendeid. Eelkõige toetatakse riski 
hindamisega vajadust muuta teatavate 
patareide turuleviimise keelamist, võttes 
arvesse kõiki sobivaid teaduslikke tõendeid, 
milles näidatakse kõnealuse aine 
keelustamise vajadust.

Or. en

Justification

It is important to emphasise that any substance ban should only be introduced and justified on 
the basis of a risk assessment taking into account all the proper scientific evidence indicating 
the need to ban a given substance.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger 
Krahmer

Muudatusettepanek 42
Põhjendus 10

(10) Komisjon peaks hindama käesoleva 
direktiivi kohandamise vajadust, arvestades 
olemasolevaid tehnilisi ja teaduslikke 
tõendeid. Eelkõige peaks komisjon läbi 
vaatama erandi, mille kohaselt ei kohaldata 
kaadmiumi kasutamise keeldu juhtmeta 
mootortööriistades kasutatavate kantavate 
patareide ja akude suhtes. Juhtmeta 

(10) Komisjon peaks hindama käesoleva 
direktiivi kohandamise vajadust, arvestades 
olemasolevaid tehnilisi ja teaduslikke 
tõendeid. Eelkõige peaks komisjon läbi 
vaatama erandi, mille kohaselt ei kohaldata 
kaadmiumi kasutamise keeldu juhtmeta 
mootortööriistades kasutatavate kantavate 
patareide ja akude suhtes. Juhtmeta 
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mootortööriistade näideteks on tööriistad, 
mida tarbijad ja kutselised töötajad 
kasutavad puu, metalli või muu materjali 
treimiseks, freesimiseks, lihvimiseks, 
saagimiseks, lõikamiseks, puurimiseks, 
augustamiseks, mulgustamiseks, 
vasardamiseks, neetimiseks, kruvimiseks, 
poleerimiseks või muuks sarnaseks 
töötlemiseks, samuti niitmiseks, lõikamiseks 
ja muudeks aiatöödeks.

mootortööriistade näideteks on tööriistad, 
mida tarbijad ja kutselised töötajad 
kasutavad puidu, metalli või sünteetilise või 
komposiitmaterjali treimiseks, freesimiseks, 
lihvimiseks, saagimiseks, lõikamiseks, 
puurimiseks, augustamiseks, mõõtmiseks, 
purustamiseks, prahi kogumiseks, 
mulgustamiseks, vasardamiseks, 
neetimiseks, kruvimiseks, osade omavahel 
ühendamiseks, poleerimiseks või muuks 
samalaadseks töötlemiseks, samuti 
niitmiseks, lõikamiseks ja muudeks 
aiatöödeks.

Or. en

Justification

Cordless Power Tools are used in all types of environments and by all types of end users.  The 
list of activities should not be restricted but left open to a wide range of cordless power tool 
applications.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 43
Põhjendus 13

(13) On soovitav, et liikmesriigid saavutaks  
patarei- ja akujäätmete kogumise ning 
ringlussevõtu kõrge määra, et saavutada 
keskkonnakaitse ja materjalide 
taaskasutamise kõrge tase kogu ühenduses.
Käesolev direktiiv peaks seepärast sätestama 
liikmesriikidele minimaalsed kogumise ja 
ringlussevõtu sihtarvud. Kogumise määra 
arvutamisel on asjakohane põhineda 
eelnevate aastate keskmisel aastamüügil, et 
liikmesriikide sihtarvud oleksid võrdelised 
liikmesriigi patareide tarbimise tasemega.

(13) Liikmesriikidelt tuleks nõuda, et nad
saavutaksid patarei- ja akujäätmete 
kogumise ning ringlussevõtu kõrge määra, et 
saavutada keskkonnakaitse ja materjalide 
ringlussevõtu kõrge tase kogu ühenduses.
Käesolev direktiiv peaks seepärast sätestama 
liikmesriikidele minimaalsed kogumise ja 
ringlussevõtu sihtarvud. Kogumise määra 
arvutamisel on asjakohane põhineda 
eelnevate aastate keskmisel aastamüügil, et 
liikmesriikide sihtarvud oleksid võrdelised 
liikmesriigi patareide tarbimise tasemega.

Or. en

Justification

Re-introduces the Commission text and amendment 2 from first reading. 

The directive establishes clear obligations on collection and recycling. Achieving these 
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obligations is therefore not just desirable, but a clear requirement on Member States. 

The directive does not include any recovery targets, but recycling targets, so the wording 
should be corrected accordingly. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 44
Põhjendus 15

(15) Kogumis-, töötlemis- ja 
ringlussevõtuskeemides peaksid saama 
osaleda kõik huvitatud isikud. Need skeemid 
peaks olema kavandatud nii, et vältida 
imporditud toodete diskrimineerimist, 
kaubandustõkkeid ja konkurentsimoonutusi.

(15) Kogumis-, töötlemis- ja 
ringlussevõtuskeemides peaksid saama 
osaleda kõik huvitatud isikud. Tootjate ja 
turustajate osalemine kogumisskeemides 
peaks olema kohustuslik. Need skeemid 
peaks olema kavandatud nii, et vältida 
imporditud toodete diskrimineerimist, 
kaubandustõkkeid ja konkurentsimoonutusi.

Or. en

Justification

The role of producers - through their responsibility - and distributors - because of their 
position in the collection scheme - is of great importance to achieve the targets laid down in 
the Directive. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 45
Põhjendus 17

(17) Patarei- ja akujäätmete käitlemise 
rahastamise põhiprintsiibid tuleks sätestada 
ühenduse tasandil. Rahastamisskeemid 
peaks aitama kaasa kõrgete kogumise ja 
ringlussevõtu määrade saavutamisele ja 
tootja vastutuse põhimõtte rakendamisele. 
Seepärast peaks tootjad rahastama kõikide 
kogutud patareide ja akude kogumise, 
töötlemise ja ringlussevõtu kulud, millest 
lahutatakse taaskasutatud materjali müügist 
saadud kasum. Siiski võib teatud tingimustel 
olla põhjendatud de minimis põhimõtte 

(17) Patarei- ja akujäätmete käitlemise 
rahastamise aluspõhimõtted tuleks sätestada 
ühenduse tasandil. Rahastamisskeemid 
peaks aitama kaasa kõrgete kogumise ja 
ringlussevõtu määrade saavutamisele ja 
tootja vastutuse põhimõtte rakendamisele.
Kõik käesolevas direktiivis määratletud 
tootjad tuleb registreerida. Tootjad peaks 
rahastama kõikide kogutud patareide ja 
akude kogumise, töötlemise ja ringlussevõtu 
kulud, millest lahutatakse taaskasutatud 
materjali müügist saadud kasum. Tootjatel 
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kohaldamine väiketootjate suhtes. tuleks lasta need kulud katta.

Or. en

Justification

In order to be in line with the goal of the Directive, it is important that all the producers, as 
defined by the Directive, should be registered. The registration requirement is an important 
instrument to prevent free riders.  

This recital should also mention that producers are allowed to recover the costs of collecting, 
treatment and recycling. This addition will clarify article 13(3) which states that the costs 
shall not be shown separately to end-users. This article foresees that a visible fee cannot be 
shown to the end-user level, but it would be incorrect to interpret this as stating that 
producers cannot recover the waste management costs.

The ‘de minimis’ rule should be deleted since it goes against the principle of producer 
responsibility. It will only create more possibilities for producers to escape their 
responsibilities. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 46
Artikli 3 punkt 6

6) tööstuslik patarei või aku – patarei või 
aku, mis on kavandatud üksnes tööstuslikuks 
või erialaseks kasutamiseks või mida 
kasutatakse mistahes tüüpi elektrisõidukis;

6) tööstuslik patarei või aku – patarei või 
aku, mis on kavandatud üksnes tööstuslikuks 
või erialaseks kasutamiseks või mida 
kasutatakse mis tahes tüüpi elektrisõidukis 
või mis ei ole suletud ega mootorsõidukis 
kasutatav või mida ei saa käes kanda ja mis 
ei ole mootorsõidukis kasutatav;

Or. en

Justification

The definition for portable batteries is 
“portable battery or accumulator” means any battery or accumulator that:
(a) is sealed, and
(b) can be hand-carried, and
(c) is neither an industrial battery or accumulator nor an automotive battery or 

accumulator”
This means that non sealed batteries that can be hand-carried and that are not used for 
automotive applications or that have not been designed for exclusively industrial or 
professional uses cannot be classified in any of the three categories. The same applies for 
sealed batteries that cannot be hand-carried but that are not automotive or exclusively 
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designed for industrial or professional purposes. The proposed amendment avoids this.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 47
Artikli 3 punkt 8

8) ringlussevõtt – jäätmematerjali 
ümbertöötamine tootmisprotsessis 
algeesmärgil või muudel eesmärkidel, kuid 
mitte energia saamiseks;

8) ringlussevõtt – jäätmematerjali 
ümbertöötamine tootmisprotsessis 
algeesmärgil või muudel eesmärkidel, kuid 
mitte energia saamiseks, mis on 
põlevjäätmete kasutamine energia 
saamiseks otsese põletamise teel koos 
muude jäätmetega või nendest eraldi, nii et 
eraldub soojusenergia;

Or. en

Justification

This definition should be fully consistent with the definition of recycling in article 3(e) of the 
WEEE and ELV directives.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja 
Weisgerber PPE-DE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 48
Artikli 3 punkt 8

8) ringlussevõtt – jäätmematerjali 
ümbertöötamine tootmisprotsessis 
algeesmärgil või muudel eesmärkidel, kuid 
mitte energia saamiseks;

8) ringlussevõtt – jäätmematerjali 
ümbertöötamine tootmisprotsessis 
algeesmärgil või muudel eesmärkidel, kuid 
mitte energia saamiseks, mis on 
põlevjäätmete kasutamine energia 
saamiseks otsese põletamise teel koos 
muude jäätmetega või nendest eraldi, nii et 
eraldub soojusenergia;

Or. en

Justification

This definition should be fully consistent with the definition of recycling in article 3(e) of the 
WEEE  directive.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 49
Artikli 3 punkt 8

8) ringlussevõtt – jäätmematerjali 
ümbertöötamine tootmisprotsessis 
algeesmärgil või muudel eesmärkidel, kuid 
mitte energia saamiseks;

8) ringlussevõtt – jäätmematerjali 
ümbertöötamine tootmisprotsessis 
algeesmärgil või muudel eesmärkidel, kuid 
mitte energia saamiseks, mis on 
põlevjäätmete kasutamine energia 
saamiseks otsese põletamise teel koos 
muude jäätmetega või nendest eraldi, nii et 
eraldub soojusenergia;

Or. en

Justification

This definition should be fully consistent with the definition of recycling in article 3(e) of the 
WEEE and ELV directives

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 50
Artikli 3 punkt 10 a (uus)

10a) suletud ahel – süsteem, milles tootja 
või tema nimel tegutsev kolmas isik võtab 
tagasi kasutatud patarei või aku, et 
korduskasutada neis sisalduvat metalli uute 
patareide või akude tootmisel;

Or. en

Justification

Re-introduces the Commission's definition in a modified way. 

Closed loop should be defined in support of the amendment on Annex IIIB as suggested by the 
rapporteur. A closed loop is only then fulfilled, when the metal content is reused for the 
production of batteries and accumulators, not when used for any new product. 



AM\584770ET.doc 13/40 PE 364.731v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 51
Artikli 3 punkt 12

12) tootja – isik liikmesriigis, kes 
müügiviisist olenemata, sealhulgas müük 
sidevahendite abil nagu defineeritud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
1997. aasta direktiivis 97/7/EÜ tarbijate 
kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud 
lepingute korral, laseb kaubanduslikel 
alustel esimest korda kõnealuse liikmesriigi 
territooriumil turule patareisid või akusid, 
sealhulgas seadmetesse või sõidukitesse
paigaldatud patareisid või akusid;

12) tootja – isik liikmesriigis, kes 
müügiviisist olenemata, sealhulgas müük 
sidevahendite abil nagu defineeritud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
1997. aasta direktiivis 97/7/EÜ tarbijate 
kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud 
lepingute korral:

a) valmistab ja müüb oma kaubamärgiga 
patareisid või akusid, sealhulgas 
seadmetesse või sõidukitesse paigaldatud 
patareisid või akusid;

b) müüb muude tarnijate toodetud 
patareisid või akusid oma kaubamärgiga 
või seadmetesse paigaldatuna edasi, 
tingimusel, et tarnijat ei saa 
identifitseerida;
c) impordib või ekspordib patareisid, akusid 
või seadmeid ühenduse turule 
kaubanduslikel alustel.
Seoses artiklite 9, 15, 18, 20, 22–25 ja 33 
rakendamisega tähendab “tootja” mis tahes 
isikut, kes olenemata müügiviisist, 
sealhulgas müük sidevahendite abil 
kooskõlas direktiiviga 97/7/EÜ, viib 
esmakordselt patareid ja akud turule 
liikmesriigi territooriumil kaubanduslikel 
alustel.

Or. en

Justification

This amendment replaces amendment 12.

In order to avoid the problems which appeared with the implementation of the WEEE 
directive, it should be clear that for the  implementation of the Articles  9, 15, 18, 20, 22- 24, 
25 and 33 of this directive, the producer is the one who is the first that places the batteries or 
accumulators on the market within the territory of a Member State.



PE 364.731v01-00 14/40 AM\584770ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson PPE-DE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 52
Artikli 3 punkt 16 a (uus)

16a) suletud ahel – patarei- või 
akujäätmetes sisalduva metalli 
korduskasutamine uute toodete 
valmistamisel;

Or. en

Justification

Not all the metal recovered in the recycling process will be suitable for manufacturing into 
new products.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson PPE-DE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 53
Artikli 3 punkt 16 b (uus)

16b) kogumise määr – konkreetse 
liikmesriigi konkreetse kalendriaasta 
protsendimäär, mis saadakse kõnealusel 
kalendriaastal artikli 7 lõike 1 kohaselt 
kogutud kantavate patareide ja akude 
jäätmete massi jagamisel selles liikmesriigis 
kõnealuse aasta ja kahe eelneva aasta 
jooksul lõppkasutajale keskmiselt aastas 
müüdud kantavate patareide ja akude 
massiga.

Or. en

Justification

The wording “placed on the market” rather than "sold to the end user" avoids placing an 
additional administrative burden on small business.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt GUE/NGL fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 54
Artikli 4 lõike 1 punkt b a (uus)

ba) patareid ja akud, mis on seadmetesse 
paigaldatud ja mida lõppkasutaja ei saa 
kasutatuna hõlpsasti eemaldada;

Or. en

Justification

Appliances containing batteries or accumulators that are difficult for the consumer to remove 
have a high probability of ending up in household waste. In first reading an  amendment with 
similar wording was adopted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt GUE/NGL fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 55
Artikli 4 lõike 1 punkt b b (uus)

bb) kantavad patareid või akud, sealhulgas 
seadmetesse paigaldatud patareid või akud, 
mis sisaldavad pliid rohkem kui 0,004% 
massist.

Or. en

Justification

Lead must be restricted in line with the amendments adopted in first reading. The Council 
requires labelling for batteries with lead (Article 18.2) but fails to mention lead in article 4. 
This amendment introduces lead in Article 4. In the EU lead is being removed from products 
within the framework of directives such as end-of-life vehicles (2000/53/EC) and electronic 
waste (2002/95/EC). The battery directive must go in the same direction.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 56
Artikli 4 lõige 3

3. Lõike 1 punktis b sätestatud keeldu ei 3. Lõike 1 punktis b sätestatud keeldu ei 
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kohaldata kantavate patareide ja akude 
suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks:

kohaldata:

a) avarii- ja 
häiresignalisatsioonisüsteemides, sealhulgas 
avariivalgustuses;

a) kantavate patareide ja akude suhtes, mis 
on ette nähtud kasutamiseks avarii- ja 
häiresignalisatsioonisüsteemides, sealhulgas 
avariivalgustuses;

b) meditsiiniseadmetes; või b) tööstuslikes patareides ja akudes 
sisalduva kaadmiumi suhtes; ega

c) juhtmeta mootortööriistades. c) lennukites ja rongides kasutatavates 
patareides ja akudes sisalduva kaadmiumi 
suhtes, välja arvatud elektrisõidukites 
kasutatavad kaadmiumnikkelakud, kuna 
selline kasutusviis kuulub direktiivi 
2000/53/EÜ artikli 4 lõike 2 punkti a 
reguleerimisalasse.

Or. fr

Justification

Concernant les batteries industrielles dont le poids est inférieur à 30 KG, il existe dès à 
présent des alternatives moins dommageables pour l'environnement que le NiCd (NiMH et  
plomb) voir même le NiZn substitut exacte du NiCd. Par ailleurs le risque de dissimination est 
largement lié au poids de la batterie. Il existe ainsi une zone de risque importante entre 1 kg 
et 30 Kg, alors que pour cette catégorie de batteries industrielles des substituts existent. 
Enfin, il n'existe aucune spécificité particulière concernant les batteries industrielles pour le 
ferroviaire, contrairement au matériel militaire. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 57
Artikli 4 lõige 3

3. Lõike 1 punktis b sätestatud keeldu ei 
kohaldata kantavate patareide ja akude 
suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks:

3. Lõike 1 punktides b ja ba sätestatud 
keeldu ei kohaldata:

(a) avarii- ja 
häiresignalisatsioonisüsteemides, sealhulgas 
avariivalgustuses;

a) kantavate patareide ja akude suhtes, mis 
on ette nähtud kasutamiseks avarii- ja 
häiresignalisatsioonisüsteemides, sealhulgas 
avariivalgustuses;

(b) meditsiiniseadmetes; või b) tööstuslikes patareides ja akudes 
sisalduva kaadmiumi suhtes; ega

(c) juhtmeta mootortööriistades. c) lennukites ja rongides kasutatavates 
patareides ja akudes sisalduva kaadmiumi 
suhtes, välja arvatud elektrisõidukites 
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kasutatavad kaadmiumnikkelakud, kuna 
selline kasutusviis kuulub direktiivi 
2000/53/EÜ artikli 4 lõike 2 punkti a 
reguleerimisalasse.

Or. en

Justification

Replaces amendment 17 in order to make clear that the exemption is for the industrial 
batteries or accumulators as defined in article 3, point 6.

Re-introduces parts of amendments 23 and 82 of EP first reading.

Almost all battery producers produce the NiMH and Li-ion batteries as alternative for NiCd 
batteries for a large range of applications. NiMH and Li-ion batteries are promoted on many 
websites of battery producers, including for medical applications, emergency lightning and 
cordless power tools. An exemption from the ban of NiCd batteries for these applications is 
not justified. Exemptions for Cadmium containing batteries for industrial applications and in 
trains and airplanes are justified, because hardly no alternatives exist on the market yet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels, Richard Seeber

Muudatusettepanek 58
Artikli 4 lõike 3 punkt c ja lõige 4

(c) juhtmeta mootortööriistades. c) juhtmeta mootortööriistades nelja-aastase 
üleminekuaja jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

4. Komisjon vaatab lõike 3 punktis c 
osutatud erandi läbi ja esitab hiljemalt … *

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande eesmärgiga keelata patareides ja 
akudes kaadmiumi kasutamine, lisades 
kõnealusele aruandele vajadusel 
asjakohased ettepanekud.

Or. en

Justification

The proposal as it is now creates a lot of uncertainty towards the use of NiCd-batteries in 
power tools. This uncertainty is bad for battery producers as well as for power tool producers 
because they do not know whether investments in NiCd-batteries or alternative battery 

  
* Neli aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
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technologies will be profitable on the long term.

Therefore we propose to create clarity and prohibit the use of NiCd-batteries in cordless 
power tools after a transition period of 4 years after entry into force of this directive. There 
are less hazardous alternatives on the market, such as Ni-MH-batteries, at a comparable 
price. The transition period must allow for a gradual phase out of these batteries and allow 
battery and power tool producers to switch to other technologies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 59
Artikli 4 lõige 4

4. Komisjon vaatab lõike 3 punktis c 
osutatud erandi läbi ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande neli 
aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
eesmärgiga keelata patareides ja akudes 
kaadmiumi kasutamine, lisades kõnealusele 
aruandele vajadusel asjakohased 
ettepanekud.

4. Komisjon vaatab lõike 3 punktis c 
osutatud erandi läbi ja esitab hiljemalt 9 kuu 
jooksul pärast liikmesriikidelt aruannete 
saamist artikli 19 lõike 4 kohaselt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
eesmärgiga keelata patareides ja akudes 
kaadmiumi kasutamine, lisades kõnealusele 
aruandele vajaduse korral asjakohased 
ettepanekud.

Or. en

Justification

The timeframe for the review should be in line with that referred to in Article 19.5. for the 
Report to be prepared by the Commission upon the implementation of the Directive (on the 
basis of the national implementation reports as referred to in Article 19.4.). 

A synchronised reporting of the current Directive would ensure an optimisation of the 
administrative workload after evaluating all information gathered from Member States at the 
same time.

This review should include an Impact Assessment taking into consideration environmental 
and socio-economic issues.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson PPE-DE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek  60
Artikli 5 lõige 2 a (uus)

2a. Liikmesriigid tagavad, et patareisid ja 
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akusid ei saa paigaldada seadmetesse, kui 
tarbija ei saa neid kasutatuna hõlpsasti 
eemaldada. Seda sätet ei kohaldata III lisas 
toodud seadmekategooriate suhtes. Kõikide 
seadmetega, kuhu patareid ja akud on 
paigaldatud, on kaasas kasutusjuhend, kus 
näidatakse, kuidas neid saab ohutult 
eemaldada, ja vajaduse korral teavitatakse 
kasutajaid paigaldatud patareide ja akude 
sisust.

Or. en

Justification

Small appliances containing batteries or accumulators that are difficult for the consumer to 
remove have a high probability of ending up in household waste, still containing the 
batteries; whereas, in a number of cases, it is possible to manufacture small appliances in 
such a way that no tools are needed to remove the batteries.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Georgs Andrejevs, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 61
Artikli 5 lõige 2 a (uus)

2a. Liikmesriigid tagavad, et patareisid ja 
akusid ei saa paigaldada seadmetesse, kui 
lõppkasutaja ei saa neid kasutatuna 
hõlpsasti eemaldada. Seda sätet ei 
kohaldata IIa lisas toodud 
seadmekategooriate suhtes. Kõikide 
seadmetega, kuhu patareid ja akud on 
paigaldatud, on kaasas kasutusjuhend, kus 
näidatakse, kuidas neid saab ohutult 
eemaldada, ja vajaduse korral teavitatakse 
kasutajaid paigaldatud patareide ja akude 
sisust.

Or. en

Justification

This amendment introduces the concept that removeability should be facilitated .

Provisions are in line with Article 4 of the WEEE directive and carry over Article 5 of the 
1991/157 batteries directive. 

It re-instates Parliament’s First Reading Amendment 92 to Article 5. paragraph 1 a (new).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson PPE-DE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 62
Artikkel 6

Liikmesriigid püüavad võimalikult palju 
tõhustada patarei- ja akujäätmete 
lahuskogumist, võttes arvesse veo 
keskkonnamõju, ning minimeerida
patareide ja akude kõrvaldamist sortimata 
olmejäätmetena.

Liikmesriigid võtavad transpordi 
keskkonnamõju arvestades vajalikud 
meetmed, et võimalikult palju tõhustada 
patarei- ja akujäätmete lahuskogumist ning 
vältida patareide ja akude lõplikku
kõrvaldamist, et saavutada maksimaalne 
ringlussevõtt kõigi patarei- ja akujäätmete 
puhul, mille kasutamine ei ole artikli 4 
alusel keelatud.

Or. en

Justification

It is very important to stress the need for local availability of battery recycling capacity, 
which member States may need to encourage.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson PPE-DE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 63
Artikli 7 lõike 1 punkt a

(a) lõppkasutajad saavad viia kantavate 
patareide ja akude jäätmed nende elukoha 
läheduses asuvasse ligipääsetavasse kohta, 
võttes arvesse rahvastikutihedust;

a) lõppkasutajad saavad viia kantavate 
patareide ja akude jäätmed nende elukoha 
läheduses asuvasse ligipääsetavasse kohta, 
võttes arvesse rahvastikutihedust. Selliseid 
kogumispunkte ei ole vaja eraldi 
registreerida ega litsentsida jäätmeid 
käsitleva muudetud direktiivi 75/442/EMÜ 
ning ohtlikke jäätmeid käsitleva direktiivi 
91/689/EMÜ alusel;

Or. en

Justification

Excessive bureaucracy in some member states means that those organising such collection 
points (for example in schools) may be required to apply for a hazardous waste licence under 
the EU waste framework legislation. It must be made quite clear that such “red tape” is the 
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result of over- interpretation of the law. The need to satisfy bureaucratic requirements for a 
special waste licence could discourage some establishments from providing collection points.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 64
Artikli 7 lõike 1 punkt aa (uus)

aa) tagavad, et kantavate patareide ja 
akude turustajad vastutavad kantavate 
patareide või akude jäätmete tagasivõtmise 
eest lõppkasutajatelt oma müügikohtades 
koguses, mis piirdub lõppkasutajate poolt 
tavaliselt kõrvaldatava kogusega;

Or. en

Justification

The collection targets set in Article 9 are only achievable if the end-user is able to discard 
waste portable batteries in the most convenient manner. Therefore, in order to increase the 
collection efficiency, the participation of distributors in the collection scheme is a key.  Any 
end-user should be able to return waste portable batteries to a portable battery sales point. 
Several Member States have already implemented such a mandatory return opportunity for 
waste portable batteries. Today, the highest collection rates in the European Union are 
reached in these Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 65
Artikli 7 lõige 2

2. Tingimusel, et skeemid vastavad lõikes 1 
loetletud kriteeriumidele, võivad 
liikmesriigid :

2. Tingimusel, et skeemid vastavad lõikes 1 
loetletud kriteeriumidele, liikmesriigid:

(a) nõuda tootjatelt selliste skeemide 
loomist;

a) nõuavad tootjatelt selliste skeemide 
loomist;

aa) tagavad, et turustajad võtavad 
lõppkasutajatelt tasuta tagasi kasutatud 
kantavad patareid;

(b) nõuda muudelt ettevõtjatelt sellistes 
skeemides osalemist;

b) võivad nõuda muudelt ettevõtjatelt 
sellistes skeemides osalemist;

(c) jätta alles olemasolevad skeemid. c) võivad jätta alles olemasolevad skeemid.
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Or. en

Justification

The role of distributors in the collection scheme is of great importance to achieve the targets 
laid down in the Directive. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 66
Artikli 7 lõige 2

2. Tingimusel, et skeemid vastavad lõikes 1 
loetletud kriteeriumidele, võivad 
liikmesriigid:

2. Tingimusel, et skeemid vastavad lõikes 1 
loetletud kriteeriumidele, liikmesriigid:

(a) nõuda tootjatelt selliste skeemide 
loomist;

a) võivad nõuda tootjatelt selliste skeemide 
loomist;

(b) nõuda muudelt ettevõtjatelt sellistes 
skeemides osalemist;

b) tagavad, et kantavate patareide 
turustajad vastutavad kasutatud kantavate 
patareide tasuta tagasivõtmise eest 
lõppkasutajatelt. Tagasivõtmiskohustus 
piirdub kogusega, mille ulatuses 
lõppkasutajad kantavaid patareisid 
tavaliselt kõrvaldavad;

(c) jätta alles olemasolevad skeemid. c) võivad jätta alles olemasolevad skeemid.

Or. en

Justification

The participation of distributors in the collection scheme is key in order to increase the 
collection efficiency. Distributors act as an important interface with end-users and need to 
take up their responsibility in the battery collection scheme.

The value of their active participation in the collection schemes has been recognized in the 
WEEE Directive where the ‘take back’ responsibility is requested from distributors (art. 
5(2)(b) WEEE Directive).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 67
Artikli 7 lõige 3



AM\584770ET.doc 23/40 PE 364.731v01-00
Freelance-tõlge

ET

3. Liikmesriigid tagavad, et tööstuslike 
patareide ja akude tootjad või nende nimel 
tegutsevad kolmandad isikud ei keeldu 
lõppkasutajatelt tööstuslike patareide või 
akude jäätmete tagasivõtmisest, olenemata 
nende keemilisest koostisest ja päritolust. 
Sõltumatud kolmandad isikud võivad samuti 
koguda tööstuslikke patareisid ja akusid.

3. Liikmesriigid tagavad, et üksikud
tööstuslike patareide ja akude tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud ei 
keeldu lõppkasutajatelt tööstuslike patareide 
või akude jäätmete tagasivõtmisest, 
olenemata nende päritolust, tingimusel, et 
nende keemiline koostis on samasugune 
nagu neil patareidel ja akudel, mille nad 
isiklikult turule viisid. Sõltumatud 
kolmandad isikud võivad samuti koguda 
tööstuslikke patareisid ja akusid.

Or. en

Justification

The Council wording implies that producers of batteries, including SMEs, will have to take 
back waste batteries from competitors regardless of whether they manufacture such batteries 
or have the resources to take back such batteries.  This amendment ensures that companies 
shall not refuse to take back their own waste batteries from end users.

There should not be any limitation on the origin of the spent battery.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja 
Weisgerber

Muudatusettepanek 68
Artikli 7 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et tööstuslike 
patareide ja akude tootjad või nende nimel 
tegutsevad kolmandad isikud ei keeldu 
lõppkasutajatelt tööstuslike patareide või 
akude jäätmete tagasivõtmisest, olenemata 
nende keemilisest koostisest ja päritolust.
Sõltumatud kolmandad isikud võivad samuti 
koguda tööstuslikke patareisid ja akusid.

3. Liikmesriigid tagavad, et üksikud
tööstuslike patareide ja akude tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud ei 
keeldu lõppkasutajatelt tööstuslike patareide 
või akude jäätmete tagasivõtmisest, 
olenemata nende päritolust, tingimusel, et 
nende keemiline koostis on samasugune 
nagu neil patareidel ja akudel, mille nad 
isiklikult turule viisid. Sõltumatud 
kolmandad isikud võivad samuti koguda 
tööstuslikke patareisid ja akusid.

Or. en

Justification

The Council wording implies that producers of batteries, including SMEs, will have to take 
back waste batteries of a chemical composition they do not place on the market regardless of 
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whether they have the expertise, resources and legal permits to take back such batteries. This 
could be a source of risk and should not be encouraged.

This amendment ensures that companies shall not refuse to take back from end users, 
batteries of the same chemical composition as the ones they placed on the market, whether 
these originate from their own facility or that of producers of batteries of the same 
composition.

There should not be any limitation on the origin of the spent battery.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 69
Artikli 7 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et tööstuslike 
patareide ja akude tootjad või nende nimel 
tegutsevad kolmandad isikud ei keeldu 
lõppkasutajatelt tööstuslike patareide või 
akude jäätmete tagasivõtmisest, olenemata 
nende keemilisest koostisest ja päritolust. 
Sõltumatud kolmandad isikud võivad samuti 
koguda tööstuslikke patareisid ja akusid.

3. Liikmesriigid tagavad, et üksikud
tööstuslike patareide ja akude tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud ei 
keeldu lõppkasutajatelt tööstuslike patareide 
või akude jäätmete tagasivõtmisest, 
olenemata nende päritolust, tingimusel, et 
nende keemiline koostis on samasugune 
nagu neil patareidel ja akudel, mille nad 
isiklikult turule viisid. Sõltumatud 
kolmandad isikud võivad samuti koguda 
tööstuslikke patareisid ja akusid.

Or. en

Justification

The Council wording implies that producers of batteries, including SMEs, will have to take 
back waste batteries of a chemical composition they do not place on the market regardless of 
whether they have the expertise, resources and legal permits to take back such batteries. This 
could be a source of risk and should not be encouraged.

This amendment ensures that companies shall not refuse to take back from end users, 
batteries of the same chemical composition as the ones they placed on the market, whether 
these originate from their own facility or that of producers of batteries of  same  composition.

There should not be any limitation on the origin of the spent battery.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 70
Artikli 7 lõige 3
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3. Liikmesriigid tagavad, et tööstuslike 
patareide ja akude tootjad või nende nimel 
tegutsevad kolmandad isikud ei keeldu 
lõppkasutajatelt tööstuslike patareide või 
akude jäätmete tagasivõtmisest, olenemata 
nende keemilisest koostisest ja päritolust. 
Sõltumatud kolmandad isikud võivad samuti 
koguda tööstuslikke patareisid ja akusid.

3. Liikmesriigid tagavad, et üksikud
tööstuslike patareide ja akude tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud ei 
keeldu lõppkasutajatelt tööstuslike patareide 
või akude jäätmete tagasivõtmisest, 
olenemata nende päritolust, tingimusel, et
nende keemiline koostis on samasugune 
nagu neil patareidel ja akudel, mille nad 
isiklikult turule viisid. Sõltumatud 
kolmandad isikud võivad samuti koguda 
tööstuslikke patareisid ja akusid.

Or. en

Justification

The Council wording implies that producers of batteries, including SMEs, will have to take 
back waste batteries of a chemical composition they do not place on the market regardless of 
whether they have the expertise, resources and legal permits to take back such batteries. This 
could be a source of risk and should not be encouraged.

This amendment ensures that companies shall not refuse to take back from end users, 
batteries of the same chemical composition as the ones they placed on the market, whether 
these originate from their own facility or that of producers of batteries of  same  composition.

There should not be any limitation on the origin of the spent battery.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson PPE-DE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 71
Artikli 7 lõige 4 a (uus)

4a. Liikmesriigid tagavad, et lõppkasutajad 
on kohustatud tööstuslike ja 
mootorsõidukite patareide ja akude jäätmed 
kogumissüsteemidesse tagastama.

Or. en

Justification

Encouragement may come from information campaigns of the type the Rapporteur 
recommends. An obligation to return the waste can only exist if the law creates it, and this 
directive does not explicitly create that obligation.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 72
Artikli 7 lõige 4 b (uus)

4b. Liikmesriigid tagavad, et kantavate 
patareide tarnimisel vastutavad turustajad 
kasutatud kantavate patareide tasuta 
tagasivõtmise eest lõppkasutajatelt.

Or. en

Justification

This proposal requires the participation of commercial networks in the take back process for 
spent portable batteries. Basically it will mean that any end user can return a spent portable 
battery to a portable battery sales point. It offers the possibility to reach higher return rates 
for spent portable batteries. 

This provision does not concern industrial and automotive batteries.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 73
Artikkel 8

Liikmesriigid võivad kasutada 
majandushoobasid, näiteks võttes kasutusele 
erinevad maksumäärad või tagatissüsteemid, 
et soodustada patarei- ja akujäätmete 
kogumist või väiksema saasteainete 
sisaldusega patareide ja akude kasutamist.
Sellisel juhul teatavad liikmesriigid selliste 
vahendite rakendamisega seotud meetmetest 
komisjonile. 

1. Liikmesriigid võivad kasutada 
majandushoobasid, näiteks võttes kasutusele 
eri maksumäärad, et soodustada patarei- ja 
akujäätmete kogumist või väiksema 
saasteainete sisaldusega patareide ja akude 
kasutamist. Sellisel juhul teatavad 
liikmesriigid selliste vahendite 
rakendamisega seotud meetmetest 
komisjonile. Liikmesriigid tagavad, et 
sellised meetmed:
a) ei riku siseturu eeskirju ega moonuta 
konkurentsi ning ei ole tulutoov meede 
küsimuste puhul, mis ei ole käesoleva 
direktiivi eesmärkidega seotud,
b) on kehtestatud pärast konsulteerimist 
kõikide asjaomaste isikutega,
c) on põhjendatud majanduslike, 
sotsiaalsete ja keskkonnakriteeriumide 
põhjal.



AM\584770ET.doc 27/40 PE 364.731v01-00
Freelance-tõlge

ET

2. Liikmesriigid teatavad vastavalt 
direktiivile 98/34/EÜ tehniliste standardite 
ja eeskirjade kohta komisjonile meetmete 
eelnõust, mille nad kavatsevad vastu võtta 
lõike 1 kohaselt.

Or. en

Justification

1) A deposit scheme will not be workable for batteries. It is a given fact that consumers keep 
batteries for many years before they are finally returned to a collection point. This would 
create a very high administrative burden which is disproportionate with the environmental 
benefit. 
1a) seeks to avoid unilateral action by Member States to raise revenues from the battery 
consumer as well as adoption of fiscal measures that distort the price of batteries must not be 
allowed in view of the interests of the internal market and free and fair competition in the 
market place
1b) and c) are reproduced from Directive 91/157/EEC and are essential for ensuring a 
sustainable and effective scheme for the management of waste batteries.
2) Specifies the procedure under which the draft measures should be communicated to the 
Commission.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels, Richard Seeber

Muudatusettepanek 74
Artikli 9 lõike 2 punktid a ja b

a) 25% kuus aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist;

a) 40% kuus aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist;

b) 45% kümme aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

b) 60% kümme aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Justification

More ambitious collection targets must be set. During the second phase, after 6 years, an 
impulse is needed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 75
Artikli 9 lõike 4 punkt a

(a) võib näha ette üleminekukorra, et võtta a) võib näha ette kuni 36 kuud kestva
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arvesse lõike 2 nõuete saavutamisel 
liikmesriikides esinevaid raskusi, mis 
tulenevad konkreetsetest siseriiklikest
asjaoludest;

üleminekukorra, et võtta arvesse lõike 2 
nõuete saavutamisel liikmesriikides 
esinevaid raskusi, mis tulenevad 
konkreetsetest geograafilistest asjaoludest,
nt väikeste saarte suur arv või maa- või 
mägipiirkonnad ja väike rahvastikutihedus;

Or. en

Justification

Re-introduces the Commission's text. 

There should be a clear maximum for such transitional arrangements, and the circumstances 
under which they can be adopted need to be specified. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drèar Murko, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 76
Artikli 9 lõike 4 punkt ba (uus)

ba) lõike 2 punktis b kantavate patareide ja 
akude kõikide jäätmete kohta sätestatud 
minimaalsete kogumise sihtarvude 
asjakohasus vaadatakse uuesti läbi kuus 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, võttes arvesse liikmesriikide 
kogemust eelneval neljal aastal.

Or. en

Justification

The producers are in favor of a collection target expressed in gr/inh for reasons of accurate 
measurability. However, due to the amendment proposed by the Council which allows 4 years 
to collect the sales data from all obligated producers prior to the first determination of 
collection target, a collection target expressed in percentages of sales will allow the 
measurability of the target to the required level of accuracy.

The first collection target of 25% is ambitious but achievable. However, it makes sense to 
take into account the experience of the Member States which already have a collection and 
recycling system in place. That is why the second target should be adapted at review stage to 
the actual experience of 25 Member States, gained after the first 4 years of implementation.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 77
Artikli 9 lõige 4 a (uus)

4a. Oma esimeses aruandes kooskõlas 
artikli 19 lõikega 5 vaatab komisjon uuesti 
läbi lõike 2 punktis b kõikide kantavate 
patareide ja akude kohta sätestatud 
minimaalsete kogumise sihtarvude 
asjakohasuse, võttes arvesse liikmesriikide 
kogemust eelnevatel aastatel.
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
ettepanek sihtarvude läbivaatamiseks.

Or. en

Justification

The first collection target of 25% is ambitious for many Member States but achievable. 
However, taking into account the experience of the Member States which already have a 
collection and recycling system in place, the second target of 45% is to be adapted at review 
stage to the actual experience of 25 Member States, gained after the first years of 
implementation.  

It is proposed to align this review with the issuing of the Commission’s first report on the 
implementation of the Directive in accordance with the applicable procedure in art. 19(5) of 
this Directive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson PPE-DE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 78
Artikli 9 lõige 4 a (uus)

4a. Kooskõlas asutamislepingu artikliga 
251 teeb komisjon hiljemalt ...* ettepaneku 
kogumise sihtarvude läbivaatamiseks.

* Seitse aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Justification

The directive should not assume from the outset that increasing the collection targets is 
inevitable.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 79
Artikli 10 lõige 3

3. Ringlussevõtmise menetlus peab hiljemalt 
…* vastama III lisa B osas sätestatud 
ringlussevõtu sihtarvudele ja nendega 
seotud sätetele.

3. Ringlussevõtmise menetlus peab hiljemalt 
…* vastama III lisa B osas sätestatud 
ringlussevõtu kasuteguritele ja nendega 
seotud sätetele.

[Horisontaalne muudatus – vastuvõtmise 
korral muudetakse mõistet 
“ringlussevõtmise sihtarvud” 
“ringlussevõtmise kasuteguriteks” kogu 
direktiivi tekstis ja kõikides selle 
muudatusettepanekutes.]

Or. en

Justification

Re-introduces Article 18 of the original Commission proposal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 80
Artikli 12 lõige 2

2. Määruse (EMÜ) nr 259/93, nõukogu 29. 
aprilli määruse (EÜ) nr 1420/1999, millega 
kehtestatakse ühised eeskirjad ja menetlused 
teatavat liiki jäätmete vedamiseks 
teatavatesse OECD-välistesse riikidesse,
ning komisjoni 12. juuli 1999. aasta määruse 
(EÜ) nr 1547/1999, millega nähakse ette 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 259/93 kohane 
kontrollimenetlus teatavat liiki 
jäätmesaadetiste puhul, mis on mõeldud 
saatmiseks nendesse riikidesse, mille suhtes 
ei kohaldata OECD otsuse C(92)39 
lõppredaktsiooni, kohaselt ühendusest 
eksporditud patarei- ja akujäätmeid võetakse 
käesoleva direktiivi III lisas sätestatud 
kohustuste täitmisel ja sihtarvude 

2. Määruse (EMÜ) nr 259/93, nõukogu 29. 
aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 
1420/1999, millega kehtestatakse ühised 
eeskirjad ja menetlused teatavat liiki 
jäätmete vedamiseks teatavatesse OECD-
välistesse riikidesse, ning komisjoni 12. juuli 
1999. aasta määruse (EÜ) nr 1547/1999, 
millega nähakse ette nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 259/93 kohane kontrollimenetlus 
teatavat liiki jäätmesaadetiste puhul, mis on 
mõeldud saatmiseks nendesse riikidesse, 
mille suhtes ei kohaldata OECD otsuse 
C(92)39 lõppredaktsiooni, kohaselt 
ühendusest eksporditud patarei- ja 
akujäätmeid võetakse käesoleva direktiivi III 
lisas sätestatud kohustuste täitmisel ja 
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saavutamisel arvesse üksnes siis, kui on 
olemas kindlad tõendid, et jäätmete 
ringlussevõtt toimus tingimustel, mis on 
laias laastus samaväärsed käesoleva 
direktiivi nõuetega. 

sihtarvude saavutamisel arvesse üksnes siis, 
kui on olemas kindlad tõendid, et jäätmete 
ringlussevõtt toimus tingimustel, mis on 
samaväärsed käesoleva direktiivi nõuetega.

Or. en

Justification

Re-introduces the Commission text.
Exports of hazardous waste are a very problematic area. Exports are often motivated by 
economic concerns, exploiting different treatment standards. To avoid such economically 
motivated exports at the expense of the environment, the recycling operation in the receiving 
country must take place under equivalent conditions. The term "broadly" is far too vague, and 
would open the door to all kind of disputes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 81
Artikli 13 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud 
kannavad kogu netokulu, mis tuleneb: 

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud 
või mis tahes sõltumatud isikud, kes 
koguvad, töötlevad ja võtavad ringlusse 
kasutatud patareisid, kannavad kogu 
netokulu, mis tuleneb:

Or. en

Justification

The draft Directive would allow independent third parties to collect industrial and automotive 
batteries, but does not extend this principle to the financing responsibilities.
This amendment seeks to prevent a situation in which producers are liable to pay outrageous 
fees for the collection of spent batteries or accumulators by a third party that they have not 
chosen or solicited.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson, Frederika Brepoels PPE-DE fraktsiooni 
nimel

Muudatusettepanek 82
Artikli 13 lõike 1 sissejuhatav osa
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1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud 
kannavad kogu netokulu, mis tuleneb:

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad, muud 
turustusahelas osalejad või nende nimel
tegutsevad kolmandad isikud kannavad kogu 
netokulu, mis tuleneb:

Or. en

Justification

In article 7.2(b) it is stated that Member States may require other economic operators to 
participate in collection schemes. In article 13 it is stated that Member States shall ensure 
that producers, or third parties acting on their behalf, finance any net costs arising from the 
collection, treatment and recycling.

Hence, when distributors are required by Member States to participate in collection schemes 
they could claim financial compensations for the limited costs they have to collect waste 
batteries. This might jeopardize the existing collection schemes in Belgium and other Member 
States. 

On the other hand, we think it important that collection costs are paid for by the ones that sell 
batteries (producers and distributors) so that we avoid that these costs have to be financed by 
local or other public authorities.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 83
Artikli 13 lõike 1 punkt a

a) artikli 7 lõigete 1 ja 2 kohaselt kogutud 
tööstuslike ja mootorsõidukite patarei- ja 
akujäätmete kogumisest, töötlemisest ja 
ringlussevõtust; ja

a) artikli 7 lõike 1 ja lõike 2 punktide a ja c
kohaselt kogutud tööstuslike ja 
mootorsõidukite patarei- ja akujäätmete 
kogumisest, töötlemisest ja ringlussevõtust; 
ja

Or. en

Justification

In article 7.2(b) it is stated that Member States may require other economic operators to 
participate in collection schemes. In article 13 it is stated that Member States shall ensure 
that producers, or third parties acting on their behalf, finance any net costs arising from the 
collection, treatment and recycling.

Hence, when distributors are required by Member States to participate in collection schemes 
they could claim financial compensations for the limited costs they have to collect waste 
batteries. This might jeopardize the existing collection schemes in Belgium and other Member 
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States. 

On the other hand, we think it important that collection costs are paid for by the ones that sell 
batteries (producers and distributors) so that we avoid that these costs have to be financed by 
local or other public authorities.

Public information campaigns are necessary to ensure the success of collection and recycling 
schemes and to avoid that users discard batteries in the general municipal waste.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Carl Schlyter

Muudatusettepanek 84
Artikli 13 lõike 1 punkt a 

(a) artikli 7 lõigete 1 ja 2 kohaselt kogutud 
kantavate patarei- ja akujäätmete
kogumisest, töötlemisest ja ringlussevõtust; 
ja

a) artikli 7 lõigete 1 ja 2 kohaselt kogutud 
kantavate patareide ja akude jäätmete
kogumisest, töötlemisest ja ringlussevõtust; 
ja

aa) avalikud teabekampaaniad kõikide 
kantavate patareide ja akude jäätmete 
kogumise, töötlemise ja ringlussevõtu 
kohta; ja

Or. en

Justification

Public information campaigns are needed to ensure the success of collection and recycling 
schemes to avoid that end-users discard batteries with the general municipal waste. It should 
be clarified that producers should pay for such public information campaigns. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 85
Artikli 13 lõike 1 punkt ba (uus) 

ba) avalikud teabekampaaniad kõikide 
patarei- ja akujäätmete kogumise ja 
ringlussevõtu kohta.

Or. en

Justification

In article 7.2(b) it is stated that Member States may require other economic operators to 
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participate in collection schemes. In article 13 it is stated that Member States shall ensure 
that producers, or third parties acting on their behalf, finance any net costs arising from the 
collection, treatment and recycling.

Hence, when distributors are required by Member States to participate in collection schemes 
they could claim financial compensations for the limited costs they have to collect waste 
batteries. This might jeopardize the existing collection schemes in Belgium and other Member 
States. 

On the other hand, we think it important that collection costs are paid for by the ones that sell 
batteries (producers and distributors) so that we avoid that these costs have to be financed by 
local or other public authorities.

Public information campaigns are necessary to ensure the success of collection and recycling 
schemes and to avoid that users discard batteries in the general municipal waste.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 86
Artikli 13 lõige 2 a (uus)

2a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et kõik kantavate 
patareide tootjad või nende nimel 
tegutsevad kolmandad isikud on täitnud 
oma kohustusi võrdeliselt nende poolt 
turule viidud toodetega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 87
Artikli 13 lõige 2 b (uus)

2b. Liikmesriigid lubavad tootjatel uute 
toodete müümise ajal esitada kogumisel, 
töötlemisel ja ringlussevõtul tehtud kulusid.
Seda sätet kohaldavad tootjad tagavad, et 
kõnealused kulud ei ületa tegelikult tehtud 
kulusid.

Or. en
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Justification

It is important to allow producers to recover at least a part of the costs of waste management, 
as they are not the only stakeholder that profits the sale of batteries. This could be done by a 
transparent system of separate invoices.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 88
Artikli 13 lõige 3

3. Uute kantavate patareide ja akude
müümise ajal ei esitata lõppkasutajale eraldi 
kulusid, mis on seotud kogumise, töötlemise 
ja ringlussevõtuga. 

3. Liikmesriigid tagavad, et tootjatel 
lastakse katta kulud, mis on seotud
kogumise, töötlemise ja ringlussevõtuga, 
kuid et neid kulusid ei esitata eraldi uute 
kantavate patareide müümise ajal 
lõppkasutajale.

Or. en

Justification

An effective and transparent financing mechanism that enables an environmentally sound, 
cost-effective and financially equitable realization of the Directives objectives should be 
included within the new Battery Directive. Failure to do so will result in: (1) low return 
efficiency leading to higher burdens on the environment since more batteries will be 
landfilled; (2) higher environmental impacts resulting from inefficiencies in the battery 
collection infrastructure (e.g. energy consumption and emissions from the transport of 
batteries and lack of economies of scale to control them).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 89
Artikli 13 lõige 3 

3. Uute kantavate patareide ja akude
müümise ajal ei esitata lõppkasutajale eraldi 
kulusid, mis on seotud kogumise, töötlemise 
ja ringlussevõtuga. 

3. Liikmesriigid tagavad, et tootjatel 
lastakse katta kulud, mis on seotud
kogumise, töötlemise ja ringlussevõtuga, 
kuid et neid kulusid ei esitata eraldi uute 
kantavate patareide müümise ajal 
lõppkasutajale.

Or. en
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Justification

An effective and transparent financing mechanism that enables an environmentally sound, 
cost effective and financially equitable realization of the Directive’s objectives should be 
included within the new Battery Directive. Failure to do so will result in: (1) low return 
efficiency leading to higher burdens on the environment since more batteries will be 
landfilled; (2) higher environmental impacts resulting from inefficiencies in the battery 
collection infrastructure (e.g. energy consumption and emissions from the transport of 
batteries and lack of economies of scale to control them). Therefore, the EPBA proposes that 
producers should be allowed to recover their costs along the distribution chain.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drèar Murko, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 90
Artikkel 14

Liikmesriigid tagavad, et iga tootja 
registreeritakse.

Liikmesriigid tagavad, et iga tootja 
registreeritakse.

Kantavate patareide ja akude tootjad 
teavitavad igaüks eraldi või ühiselt artikli 7 
lõike 1 punkti a kohaselt loodud 
kogumispunktides ladustatud kasutatud 
patareide ja akude töötlemis-, 
ringlussevõtu- ja kõrvaldamiskohustuste 
täitmise viisist.
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõik kantavate 
patareide tootjad või nende nimel 
tegutsevad kolmandad isikud on täitnud 
oma kohustusi võrdeliselt nende poolt 
turuleviidud toodetega.

Or. en

Justification

It is important for the success of the Directive that all producers are to be registered

Producers of portable batteries and accumulators shall notify the method, whether 
individually or jointly, of meeting their treatment, recycling and disposal obligations of the 
spent batteries and accumulators deposited at collection facilities set up under Article 
7(1)(a).
Member States shall take the necessary measures to ensure that all producers of portable 

batteries, or third parties acting on their behalf, have met their obligations in proportion to 
the products they place on the market.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 91
Artikli 16 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud 
kannavad kogu netokulu, mis tuleneb: 

1. Liikmesriigid tagavad, et tootjad või 
nende nimel tegutsevad kolmandad isikud 
või mis tahes sõltumatud isikud, kes 
koguvad, töötlevad või võtavad ringlusse 
kasutatud patareisid, kannavad kogu 
netokulu, mis tuleneb:

Or. en

Justification

The draft Directive would allow independent third parties to collect industrial and automotive 
batteries, but does not extend this principle to the financing responsibilities.
This amendment seeks to prevent a situation in which producers are liable to pay outrageous 
fees for the collection of spent batteries or accumulators by a third party that they have not 
chosen or solicited.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 92
Artikli 17 lõige 2 a (uus)

2a. Liikmesriigid tagavad, et kantavate 
patareide või akude turustajad teavitavad 
lõppkasutajaid kantavate patareide või 
akude jäätmete kasutuselt kõrvaldamise 
võimalusest nende müügikohtades.

Or. en

Justification

See amendment to Article 7 para 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt GUE/NGL fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 93
Artikli 20 lõige 3
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3. Vajadusel lisatakse aruandele 
ettepanekud käesoleva direktiivi 
asjakohaste sätete läbivaatamiseks.

3. Aruanne hõlmab ettepanekuid direktiivi 
läbivaatamiseks eesmärgiga kehtestada 
kaadmiumi kasutamise keeld patareides ja 
akudes.

Or. en

Justification

When reviewing this directive the Commission should aim to propose a ban on cadmium

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson, Anja Weisgerber PPE-DE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 94
Artikli 23 lõige 1

1. Liikmesriigid jõustavad hiljemalt ...* 
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid.

1. Liikmesriigid jõustavad ...* 
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid.

Or. en

Justification

The transposition date in Member States should be fixed and not left open in order to ensure 
harmonization of the implementation of this Directive within 25 Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger 
Krahmer

Muudatusettepanek 95
II a lisa (uus)

IIa LISA
ARTIKLI 5 KOHALDAMISALAST 
VÄLJA ARVATUD 
SEADMEKATEGOORIATE LOETELU
1. Need seadmed, mille patareid on 
joodetud, keevitatud või muul viisil 
klemmidega püsivalt ühendatud, et tagada 
pidev toide tööstuslikul tarbimisel ja 
säilitada infotehnoloogiliste ja 
kontoriseadmete mälu- ja 
andmefunktsioonid, kui I lisas osutatud 
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patareide ja akude kasutamine on 
tehniliselt vajalik.
2. Teaduslikes ja erialaseadmetes 
sisalduvad võrdluselemendid ning patareid 
ja akud elutalitluse säilitamiseks mõeldud 
meditsiiniseadmetes ja 
südamestimulaatorites, kui nende 
katkematu toimimine on hädavajalik ning 
kui patareisid ja akusid võivad eemaldada 
üksnes pädevad isikud.
3. Kantavad seadmed, kui patareide 
vahetus ebapädevate isikute poolt võib 
ohustada seadme kasutajat või mõjutada 
seadme toimimist, ja erialased seadmed, 
mis on mõeldud kasutamiseks äärmiselt 
tundlikus keskkonnas, näiteks lenduvate 
ainete läheduses.

Or. en

Justification

This amendment introduces the concept that removeability should be facilitated.

Provisions are in line with Article 4 of the WEEE directive and carry over Article 5 of the 
1991/157 batteries directive. 

It re-instates Parliament’s First Reading Amendment 92 to Article 5. paragraph 1 a (new).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Jackson PPE-DE fraktsiooni nimel

Muudatusettepanek 96
III lisa B osa punkti 3 sissejuhatav osa

Ringlussevõtu käigus peab saavutama 
järgmised minimaalsed ringlussevõtu 
sihtarvud:

Liikmesriigid tagavad, et ringlussevõtu 
käigus peab saavutama järgmised 
minimaalsed ringlussevõtu sihtarvud:

Or. en

Justification

It is the Member States who must be seen to be responsible for ensuring the achievement of 
the targets.
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