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Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Carl Schlyter

Tarkistus 35
Johdanto-osan 2 a kohta (uusi)

2 a) Neuvoston 25 päivänä tammikuuta 
1988 antamassa päätöslauselmassa 
kadmiumin aiheuttaman ympäristön 
pilaantumisen vastustamista koskevasta 
yhteisön toimintaohjelmasta korostettiin, 
että kadmiumin käytön rajoittaminen 
tapauksiin, joissa sopivia vaihtoehtoja ei 
ole, on yksi tärkeimmistä tekijöistä 
kadmiumin valvontastrategiassa ja että se 
edistää ihmisten terveyden sekä ympäristön 
suojelua.

Or. en
Perustelu

On tärkeää asettaa tämän direktiivin kadmiumia koskeva toimet EU:n kadmiumia koskevan 
politiikan yleiseen viitekehykseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 36
Johdanto-osan 5 kohta

5) Jotta käytettyjä paristoja ja akkuja ei 
päätyisi pilaamaan ympäristöä ja jotta 
loppukäyttäjille ei aiheutuisi hämmennystä 
eri paristoja ja akkuja koskevista erilaisista 
jätehuoltovaatimuksista, olisi tätä direktiiviä 
sovellettava kaikkiin yhteisössä markkinoille
saatettuihin paristoihin ja akkuihin. 
Tällaisella laajalla soveltamisalalla olisi 
myös mahdollista varmistaa mittakaavaedut 
keräyksessä ja kierrätyksessä sekä raaka-
aineiden optimaaliset säästöt.

5) Jotta käytettyjä paristoja ja akkuja ei 
päätyisi pilaamaan ympäristöä ja jotta 
loppukäyttäjille ei aiheutuisi hämmennystä 
eri paristoja ja akkuja koskevista erilaisista 
jätehuoltovaatimuksista, olisi tätä direktiiviä 
sovellettava kaikkiin yhteisössä markkinoille 
saatettuihin paristoihin ja akkuihin. 
Tällaisella laajalla soveltamisalalla olisi 
myös mahdollista varmistaa mittakaavaedut 
keräyksessä ja kierrätyksessä sekä raaka-
aineiden optimaaliset säästöt samoin kuin 
kaikkien asiaan liittyvien taloudellisten 
toimijoiden takaama asianmukainen 
rahoitus.

Or. en

Perustelu

Kaikkien asianomaisten tahojen takaama rahoitus on olennainen vaatimus sen takaamiseksi, 
että paristodirektiivin tavoitteet saavutetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 37
Johdanto-osan 7 kohta

7) On asianmukaista tehdä ero toisaalta 
kannettavien paristojen ja akkujen sekä 
toisaalta teollisuusparistojen ja -akkujen ja 
ajoneuvoparistojen ja -akkujen välillä. 
Teollisuusparistojen ja -akkujen ja 
ajoneuvoparistojen ja -akkujen 
hävittäminen sijoittamalla ne kaatopaikalle
tai polttamalla olisi kiellettävä.

7) On asianmukaista tehdä ero toisaalta 
kannettavien, ajoneuvoissa käytettävien 
sekä teollisuusparistojen ja -akkujen välillä. 
Kannettavia paristoja ja akkuja käytetään 
monenlaisissa kuluttajasovelluksissa, ja 
niiden käytöstä poistamisesta vastaavat 
suurelta osin kotitaloudet.
Ajoneuvoparistoja ja -akkuja poistavat 
usein käytöstä samoin kotitaloudet. Olisi 
varmistettava, että kotitaloudet voivat 
poistaa tällaiset paristot ja akut käytöstä 
valikoivasti ja helposti, jotta ne eivät 
päätyisi kotitalouksien sekajätteeseen tai 
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muihin sekajätevirtoihin.
Teollisuusparistoja ja -akkuja eivät poista 
käytöstä yhtä todennäköisesti kotitaloudet ,
mikä johtuu sovelluksista, joissa niitä 
käytetään. Koska teollisuus- ja 
ajoneuvoparistot ovat ovat yleensä kooltaan 
suurempia, niiden tunnistaminen ja 
valikoiva kerääminen on helpompaa. Ne 
kaikki voidaan kerätä valikoiden, minkä 
vuoksi niiden hävittäminen sijoittamalla ne 
kaatopaikalle tai polttamalla olisi kiellettävä.
Koska kannettavat paristot ovat puolestaan 
pienempiä ja niiden käyttötarkoitukset 
hyvin moninaiset, niitä on vaikeampi estää 
joutumasta sekajätevirtoihin. Siksi tulisi 
määrittää keräystavoitteet, jotta tällaisten 
paristojen ja akkujen hävittäminen ja 
polttaminen voitaisiin estää 
mahdollisimman tehokkaasti.

Or. en

Perustelu

Kun esitetään syyt siihen, miksi erityyppisten paristojen välillä tehdään ero, on helpompi 
tulkita paristojen määritelmiä ja panna direktiivi täytäntöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis ja Anne Laperrouze

Tarkistus 38
Johdanto-osan 8 kohta

8) Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat 
esimerkiksi sairaaloissa, lentoasemilla tai 
toimistoissa hätä- tai varavoimanlähteenä 
käytettävät paristot ja akut, junissa ja ilma-
aluksissa käytettävät paristot ja akut sekä 
merellä sijaitsevilla öljynporauslautoilla ja 
majakoissa käytettävät paristot ja akut. 
Niihin kuuluvat myös paristot ja akut, jotka 
on suunniteltu yksinomaan myymälöissä ja 
ravintoloissa käytettäviin käsikäyttöisiin
maksupäätteisiin, myymälöiden 
viivakoodilukijoihin, televisiokanavien ja 
ammattistudioiden videolaitteisiin tai
kaivostyöläisten ja ammattisukeltajien 

8) Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat 
esimerkiksi julkisissa rakennuksissa, kuten 
tunneleissa, sairaaloissa, 
elokuvateattereissa, museoissa, 
monikerroksisissa asuintaloissa, 
lentoasemilla tai toimistoissa hätä- tai 
varavoimanlähteenä käytettävät paristot ja 
akut, junissa ja ilma-aluksissa käytettävät 
paristot ja akut sekä merellä sijaitsevilla 
öljynporauslautoilla ja majakoissa 
käytettävät paristot ja akut. Niihin kuuluvat 
myös paristot ja akut, jotka on suunniteltu
yksinomaan myymälöissä ja ravintoloissa 
käytettäviin käsikäyttöisiin maksupäätteisiin, 
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kypärään kiinnitettäviin lamppuihin, 
sähköllä toimivien ovien varaparistot ja -
akut, joilla estetään ovien lukkiutuminen tai 
ihmisten jääminen ovien väliin, 
instrumenteissa tai erilaisissa mittaus- ja 
instrumenttilaitteissa käytettävät paristot ja 
akut sekä aurinkopaneelien, 
valojännitesovellusten ja muiden 
uusiutuvien energian sovellusten yhteydessä 
käytettävät paristot ja akut. 
Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat myös 
sähkötoimisissa ajoneuvoissa kuten 
sähköautoissa, sähkökäyttöisissä 
pyörätuoleissa ja polkupyörissä, 
lentoasemalla käytettävissä ajoneuvoissa ja 
automaattisissa kuljetusajoneuvoissa 
käytettävät paristot ja akut. Tämän ei-
tyhjentävän esimerkkiluettelon lisäksi 
teollisuusparistoina ja -akkuina olisi 
pidettävä kaikkia paristoja ja akkuja, joita ei 
ole suljettu ja jotka eivät ole 
ajoneuvoparistoja tai -akkuja.

myymälöiden viivakoodilukijoihin, 
televisiokanavien ja ammattistudioiden
videolaitteisiin tai kaivostyöläisten ja 
ammattisukeltajien kypärään kiinnitettäviin 
lamppuihin, sähköllä toimivien ovien 
varaparistot ja -akut, joilla estetään ovien 
lukkiutuminen tai ihmisten jääminen ovien 
väliin, instrumenteissa tai erilaisissa mittaus-
ja instrumenttilaitteissa käytettävät paristot 
ja akut sekä aurinkopaneelien, 
valojännitesovellusten ja muiden 
uusiutuvien energian sovellusten yhteydessä 
käytettävät paristot ja akut. 
Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat myös 
sähkötoimisissa ajoneuvoissa kuten 
sähköautoissa, sähkökäyttöisissä 
pyörätuoleissa ja polkupyörissä, 
lentoasemalla käytettävissä ajoneuvoissa ja 
automaattisissa kuljetusajoneuvoissa 
käytettävät paristot ja akut. Tämän ei-
tyhjentävän esimerkkiluettelon lisäksi 
teollisuusparistoina ja -akkuina olisi 
pidettävä kaikkia paristoja ja akkuja, joita ei 
ole suljettu ja jotka eivät ole 
ajoneuvoparistoja tai -akkuja.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus selventää neuvoston johdanto-osan 8 kappaletta. Johdanto-osan 
kappaleessa jäävät huomiotta monet rakennukset ja rakenteet, joissa tarvitaan hätä- tai 
varavoimanlähteitä.

Hätä- tai varavoimanlähteiden käyttö (esimerkiksi ilmastoinnissa, valaistuksessa, hisseissä, 
pääsyjärjestelmissä jne.) on erityisen tarpeellista paikoissa, joihin suuri yleisö kokoontuu tai 
joissa asutaan tai työskennellään. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi elokuvateatterit, museot 
ja monikerroksisiset asuintalot, jotka on mainittava nimenomaisesti. Tekstin tulee käsittää 
tämäntyyppiset rakenteet ja rakennukset. Myös maanalaiset tunnelit on sisällytettävä tekstiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer

Tarkistus 39
Johdanto-osan 8 kohta

8) Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat 8) Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat 
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esimerkiksi sairaaloissa, lentoasemilla tai 
toimistoissa hätä- tai varavoimanlähteenä 
käytettävät paristot ja akut, junissa ja ilma-
aluksissa käytettävät paristot ja akut sekä 
merellä sijaitsevilla öljynporauslautoilla ja 
majakoissa käytettävät paristot ja akut. 
Niihin kuuluvat myös paristot ja akut, jotka 
on suunniteltu yksinomaan myymälöissä ja 
ravintoloissa käytettäviin käsikäyttöisiin
maksupäätteisiin, myymälöiden 
viivakoodilukijoihin, televisiokanavien ja 
ammattistudioiden videolaitteisiin tai
kaivostyöläisten ja ammattisukeltajien 
kypärään kiinnitettäviin lamppuihin, 
sähköllä toimivien ovien varaparistot ja -
akut, joilla estetään ovien lukkiutuminen tai 
ihmisten jääminen ovien väliin, 
instrumenteissa tai erilaisissa mittaus- ja 
instrumenttilaitteissa käytettävät paristot ja 
akut sekä aurinkopaneelien, 
valojännitesovellusten ja muiden 
uusiutuvien energian sovellusten yhteydessä 
käytettävät paristot ja akut. 
Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat myös 
sähkötoimisissa ajoneuvoissa kuten 
sähköautoissa, sähkökäyttöisissä 
pyörätuoleissa ja polkupyörissä, 
lentoasemalla käytettävissä ajoneuvoissa ja 
automaattisissa kuljetusajoneuvoissa 
käytettävät paristot ja akut. Tämän ei-
tyhjentävän esimerkkiluettelon lisäksi 
teollisuusparistoina ja -akkuina olisi 
pidettävä kaikkia paristoja ja akkuja, joita ei 
ole suljettu ja jotka eivät ole 
ajoneuvoparistoja tai -akkuja.

esimerkiksi julkisissa rakennuksissa, kuten 
sairaaloissa, elokuvateattereissa, museoissa, 
monikerroksisissa asuintaloissa, 
tunneleissa lentoasemilla tai toimistoissa,
hätä- tai varavoimanlähteenä käytettävät 
paristot ja akut, junissa ja ilma-aluksissa 
käytettävät paristot ja akut sekä merellä 
sijaitsevilla öljynporauslautoilla ja 
majakoissa käytettävät paristot ja akut. 
Niihin kuuluvat myös paristot ja akut, jotka 
on suunniteltu yksinomaan myymälöissä ja 
ravintoloissa käytettäviin käsikäyttöisiin
maksupäätteisiin, myymälöiden 
viivakoodilukijoihin, televisiokanavien ja 
ammattistudioiden videolaitteisiin tai
kaivostyöläisten ja ammattisukeltajien 
kypärään kiinnitettäviin lamppuihin, 
sähköllä toimivien ovien varaparistot ja -
akut, joilla estetään ovien lukkiutuminen tai 
ihmisten jääminen ovien väliin, 
instrumenteissa tai erilaisissa mittaus- ja 
instrumenttilaitteissa käytettävät paristot ja 
akut sekä aurinkopaneelien, 
valojännitesovellusten ja muiden 
uusiutuvien energian sovellusten yhteydessä 
käytettävät paristot ja akut. 
Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat myös 
sähkötoimisissa ajoneuvoissa kuten 
sähköautoissa, sähkökäyttöisissä 
pyörätuoleissa ja polkupyörissä, 
lentoasemalla käytettävissä ajoneuvoissa ja 
automaattisissa kuljetusajoneuvoissa 
käytettävät paristot ja akut. Tämän ei-
tyhjentävän esimerkkiluettelon lisäksi 
teollisuusparistoina ja -akkuina olisi 
pidettävä kaikkia paristoja ja akkuja, joita ei 
ole suljettu ja jotka eivät ole 
ajoneuvoparistoja tai -akkuja.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus selventää neuvoston johdanto-osan 8 kappaletta. Johdanto-osan 
kappaleessa jäävät huomiotta monet rakennukset ja rakenteet, joissa tarvitaan hätä- tai 
varavoimanlähteitä.

Hätä- tai varavoimanlähteiden tarve (esimerkiksi ilmastoinnissa, valaistuksessa, hisseissä, 
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pääsyjärjestelmissä jne.) on erityisen tarpeellista paikoissa, joihin suuri yleisö kokoontuu tai 
joissa asutaan tai työskennellään. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi elokuvateatterit, museot 
ja monikerroksisiset asuintalot, jotka on mainittava nimenomaisesti. Tekstin tulee käsittää 
tämäntyyppiset rakenteet ja rakennukset. Myös maanalaiset tunnelit on sisällytettävä tekstiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa ja Anja 
Weisgerber PPE-DE-ryhmän puolesta

Tarkistus 40
Johdanto-osan 8 kohta

8) Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat 
esimerkiksi sairaaloissa, lentoasemilla tai 
toimistoissa hätä- tai varavoimanlähteenä 
käytettävät paristot ja akut, junissa ja ilma-
aluksissa käytettävät paristot ja akut sekä 
merellä sijaitsevilla öljynporauslautoilla ja 
majakoissa käytettävät paristot ja akut. 
Niihin kuuluvat myös paristot ja akut, jotka 
on suunniteltu yksinomaan myymälöissä ja 
ravintoloissa käytettäviin käsikäyttöisiin
maksupäätteisiin, myymälöiden 
viivakoodilukijoihin, televisiokanavien ja 
ammattistudioiden videolaitteisiin tai
kaivostyöläisten ja ammattisukeltajien 
kypärään kiinnitettäviin lamppuihin, 
sähköllä toimivien ovien varaparistot ja -
akut, joilla estetään ovien lukkiutuminen tai 
ihmisten jääminen ovien väliin, 
instrumenteissa tai erilaisissa mittaus- ja 
instrumenttilaitteissa käytettävät paristot ja 
akut sekä aurinkopaneelien, 
valojännitesovellusten ja muiden 
uusiutuvien energian sovellusten yhteydessä 
käytettävät paristot ja akut. 
Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat myös 
sähkötoimisissa ajoneuvoissa kuten 
sähköautoissa, sähkökäyttöisissä 
pyörätuoleissa ja polkupyörissä, 
lentoasemalla käytettävissä ajoneuvoissa ja 
automaattisissa kuljetusajoneuvoissa 
käytettävät paristot ja akut. Tämän ei-
tyhjentävän esimerkkiluettelon lisäksi 
teollisuusparistoina ja -akkuina olisi 
pidettävä kaikkia paristoja ja akkuja, joita ei 
ole suljettu ja jotka eivät ole 

8) Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat 
esimerkiksi julkisissa rakennuksissa, kuten 
tunneleissa, sairaaloissa, 
elokuvateattereissa, museoissa, 
monikerroksisissa asuintaloissa, 
lentoasemilla tai toimistoissa, hätä- tai 
varavoimanlähteenä käytettävät paristot ja 
akut, junissa ja ilma-aluksissa käytettävät 
paristot ja akut sekä merellä sijaitsevilla 
öljynporauslautoilla ja majakoissa 
käytettävät paristot ja akut. Niihin kuuluvat 
myös paristot ja akut, jotka on suunniteltu
yksinomaan myymälöissä ja ravintoloissa 
käytettäviin käsikäyttöisiin maksupäätteisiin, 
myymälöiden viivakoodilukijoihin, 
televisiokanavien ja ammattistudioiden
videolaitteisiin tai kaivostyöläisten ja 
ammattisukeltajien kypärään kiinnitettäviin 
lamppuihin, sähköllä toimivien ovien 
varaparistot ja -akut, joilla estetään ovien 
lukkiutuminen tai ihmisten jääminen ovien 
väliin, instrumenteissa tai erilaisissa mittaus-
ja instrumenttilaitteissa käytettävät paristot 
ja akut sekä aurinkopaneelien, 
valojännitesovellusten ja muiden 
uusiutuvien energian sovellusten yhteydessä 
käytettävät paristot ja akut. 
Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat myös 
sähkötoimisissa ajoneuvoissa kuten 
sähköautoissa, sähkökäyttöisissä
pyörätuoleissa ja polkupyörissä, 
lentoasemalla käytettävissä ajoneuvoissa ja 
automaattisissa kuljetusajoneuvoissa 
käytettävät paristot ja akut. Tämän ei-
tyhjentävän esimerkkiluettelon lisäksi 
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ajoneuvoparistoja tai -akkuja. teollisuusparistoina ja -akkuina olisi 
pidettävä kaikkia paristoja ja akkuja, joita ei 
ole suljettu ja jotka eivät ole 
ajoneuvoparistoja tai -akkuja.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus selventää neuvoston johdanto-osan 8 kappaletta. Johdanto-osan 
kappaleessa jäävät huomiotta monet rakennukset ja rakenteet, joissa tarvitaan hätä- tai 
varavoimanlähteitä.

Hätä- tai varavoimanlähteiden tarve (esimerkiksi ilmastoinnissa, valaistuksessa, hisseissä, 
pääsyjärjestelmissä jne.) on erityisen tarpeellista paikoissa, joihin suuri yleisö kokoontuu tai 
joissa asutaan tai työskennellään. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi elokuvateatterit, museot 
ja monikerroksisiset asuintalot, jotka on mainittava nimenomaisesti. Tekstin tulee käsittää 
tämäntyyppiset rakenteet ja rakennukset. Myös maanalaiset tunnelit on sisällytettävä tekstiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 41
Johdanto-osan 10 kohta

10) Komission olisi arvioitava tarve 
mukauttaa tätä direktiiviä käytettävissä 
olevat tekniset ja tieteelliset todisteet 
huomioon ottaen. Komission olisi erityisesti 
tarkasteltava uudelleen johdottomissa 
työkaluissa käytettäviksi tarkoitetuille 
kannettaville paristoille ja akuille 
myönnettyä poikkeusta kadmiumin 
käyttökiellosta. Johdottomia työkaluja ovat 
esimerkiksi työkalut, joita kuluttajat ja 
ammattihenkilöt käyttävät puun, metallin 
ja muiden materiaalien sorvaamiseen, 
jyrsimiseen, hiomiseen, sahaamiseen, 
leikkaamiseen, poraamiseen, rei'ittämiseen, 
lävistämiseen, takomiseen, niittaamiseen, 
ruuvaamiseen, kiillottamiseen tai muuhun 
vastaavaan työstämiseen sekä niittämiseen, 
leikkaamiseen ja muihin 
puutarhanhoitotarkoituksiin.

10) Komission olisi arvioitava tarve 
mukauttaa tätä direktiiviä käytettävissä 
olevat tekniset ja tieteelliset todisteet 
huomioon ottaen. Erityisesti silloin, kun on 
muutettava kieltoa, joka koskee tiettyjen 
paristojen saattamista markkinoille, 
muuttamista olisi tuettava riskien 
arvioinnilla, jossa otetaan huomioon kaikki 
asianmukaiset tieteelliset todisteet, jotka 
osoittavat tietyn aineen kieltämisen 
tarpeelliseksi.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää korostaa, että aineiden kieltäminen tulisi ottaa käyttöön ja perustella nojautuen 
riskien arviointiin, jossa otetaan huomioon kaikki asianmukaiset tieteelliset todisteet, jotka 
osoittavat tietyn aineen kieltämisen tarpeelliseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi ja Holger Krahmer

Tarkistus 42
Johdanto-osan 10 kohta

10) Komission olisi arvioitava tarve 
mukauttaa tätä direktiiviä käytettävissä 
olevat tekniset ja tieteelliset todisteet 
huomioon ottaen. Komission olisi erityisesti 
tarkasteltava uudelleen johdottomissa 
työkaluissa käytettäviksi tarkoitetuille 
kannettaville paristoille ja akuille 
myönnettyä poikkeusta kadmiumin 
käyttökiellosta. Johdottomia työkaluja ovat 
esimerkiksi työkalut, joita kuluttajat ja 
ammattihenkilöt käyttävät puun, metallin ja 
muiden materiaalien sorvaamiseen, 
jyrsimiseen, hiomiseen, sahaamiseen, 
leikkaamiseen, poraamiseen, rei'ittämiseen, 
lävistämiseen, takomiseen, niittaamiseen, 
ruuvaamiseen, kiillottamiseen tai muuhun 
vastaavaan työstämiseen sekä niittämiseen, 
leikkaamiseen ja muihin 
puutarhanhoitotarkoituksiin.

10) Komission olisi arvioitava tarve 
mukauttaa tätä direktiiviä käytettävissä 
olevat tekniset ja tieteelliset todisteet 
huomioon ottaen. Komission olisi erityisesti 
tarkasteltava uudelleen johdottomissa 
työkaluissa käytettäviksi tarkoitetuille 
kannettaville paristoille ja akuille 
myönnettyä poikkeusta kadmiumin 
käyttökiellosta. Johdottomia työkaluja ovat 
esimerkiksi työkalut, joita kuluttajat ja 
ammattihenkilöt käyttävät puun, metallin ja 
synteettisten tai komposiittimateriaalien 
sorvaamiseen, jyrsimiseen, hiomiseen, 
sahaamiseen, leikkaamiseen, poraamiseen, 
rei'ittämiseen, mittaamiseen, hajottamiseen, 
jätteiden keräämiseen, lävistämiseen, 
takomiseen, niittaamiseen, ruuvaamiseen, 
kappaleiden yhdistämiseen, kiillottamiseen 
tai muuhun vastaavaan työstämiseen sekä 
niittämiseen, leikkaamiseen ja muihin 
puutarhanhoitotarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Johdottomia työkaluja käytetään kaikenlaisissa ympäristöissä, ja niitä käyttävät 
kaikentyyppiset loppukäyttäjät. Toimien luettelo ei saisi olla rajoittava, vaan sen tulisi 
mahdollistaa monenlaisten johdottomien työkalujen huomioonottaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Carl Schlyter

Tarkistus 43
Johdanto-osan 13 kohta
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13) On toivottavaa, että jäsenvaltiot
saavuttavat käytettyjen paristojen ja akkujen 
korkean keräys- ja kierrätystason, jotta 
yhteisön alueella saavutetaan korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu ja materiaalin 
hyödyntäminen. Tämän vuoksi tässä 
direktiivissä olisi vahvistettava 
jäsenvaltioille keräystä ja kierrätystä 
koskevat vähimmäistavoitteet. Keräysaste 
olisi laskettava edellisten vuosien 
keskimääräisen vuosittaisen myynnin 
perusteella, jotta jäsenvaltioiden tavoitteet 
olisivat vertailukelpoisia ja ne olisi 
suhteutettu kunkin jäsenvaltion paristojen 
kulutuksen tasoon.

13) Jäsenvaltioilta pitäisi vaatia, että ne 
saavuttavat käytettyjen paristojen ja akkujen 
korkean keräys- ja kierrätystason, jotta 
yhteisön alueella saavutetaan korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu ja materiaalin
kierrättäminen. Tämän vuoksi tässä 
direktiivissä olisi vahvistettava 
jäsenvaltioille keräystä ja kierrätystä 
koskevat vähimmäistavoitteet. Keräysaste 
olisi laskettava edellisten vuosien 
keskimääräisen vuosittaisen myynnin 
perusteella, jotta jäsenvaltioiden tavoitteet 
olisivat vertailukelpoisia ja ne olisi 
suhteutettu kunkin jäsenvaltion paristojen 
kulutuksen tasoon.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudestaan komission teksti ja ensimmäisen käsittelyn tarkistus 2.

Direktiivillä asetetaan selkeät keräämistä ja kierrättämistä koskevat velvoitteet. Siksi näiden 
velvoitteiden täyttäminen ei ole vain toivottavaa, vaan sitä todella vaaditaan selvästi 
jäsenvaltioilta.

Direktiivi ei sisällä hyödyntämistavoitteita, vaan kierrätystavoitteita, joten sanamuotoa tulisi 
muuttaa vastaavasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 44
Johdanto-osan 15 kohta

15) Kaikkien asianosaisten olisi voitava 
osallistua keräys-, käsittely- ja 
kierrätysjärjestelmiin. Järjestelmät olisi 
suunniteltava niin, että vältetään 
maahantuotavien tuotteiden syrjintä, kaupan 
esteiden muodostuminen ja kilpailun 
vääristyminen.

15) Kaikkien asianosaisten olisi voitava 
osallistua keräys-, käsittely- ja 
kierrätysjärjestelmiin. Tuottajien ja 
jakelijoiden osallistumisen 
keräysjärjestelmiin tulisi olla pakollista. 
Järjestelmät olisi suunniteltava niin, että 
vältetään maahantuotavien tuotteiden 
syrjintä, kaupan esteiden muodostuminen ja 
kilpailun vääristyminen.

Or. en
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Perustelu

Sekä tuottajien rooli, joka liittyy heidän vastuuseensa, että jakelijoiden rooli, joka liittyy 
heidän asemaansa keräysjärjestelmässä, ovat molemmat hyvin tärkeitä direktiivin 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 45
Johdanto-osan 17 kohta

17) Käytettyjen paristojen ja akkujen 
jätehuollon rahoituksen perusperiaatteet olisi 
vahvistettava yhteisön tasolla. 
Rahoitusjärjestelyjen olisi edistettävä 
korkean keräys- ja kierrätysasteen 
saavuttamista ja tuottajan vastuu -periaatteen 
toteutumista. Tuottajien olisi näin ollen
rahoitettava kaikkien kerättyjen paristojen ja 
akkujen keräyksestä, käsittelystä ja 
kierrätyksestä aiheutuneet kustannukset, 
joista vähennetään hyödynnettävien 
materiaalien myynnistä saatu voitto. 
Tietyissä tapauksissa voisi kuitenkin olla 
perusteltua soveltaa de minimis -sääntöä 
pientuottajiin.

17) Käytettyjen paristojen ja akkujen 
jätehuollon rahoituksen perusperiaatteet olisi 
vahvistettava yhteisön tasolla. 
Rahoitusjärjestelyjen olisi edistettävä 
korkean keräys- ja kierrätysasteen 
saavuttamista ja tuottajan vastuu -periaatteen 
toteutumista. Kaikki tässä direktiivissä 
tarkoitetut tuottajat olisi rekisteröitävä. 
Tuottajien olisi rahoitettava kaikkien 
kerättyjen paristojen ja akkujen keräyksestä, 
käsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuneet 
kustannukset, joista vähennetään 
hyödynnettävien materiaalien myynnistä 
saatu voitto. Tuottajille olisi kuitenkin 
annettava mahdollisuus saada korvaus 
näistä kustannuksista. 

Or. en

Perustelu

Jotta noudatettaisiin direktiivin tavoitetta, on tärkeää, että kaikki direktiivissä tarkoitetut 
tuottajat rekisteröidään. Rekisteröintivaatimus on tärkeä väline, jolla estetään 
"vapaamatkustajat".

Johdanto-osan kappaleessa tulisi myös mainita, että tuottajat voivat saada korvauksen 
keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvista kustannuksista. Lisäys selventää 
13 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan kustannuksia ei esitetä erillisinä loppukäyttäjille. 
Kyseisen artiklan mukaan näkyvää maksua ei voida esittää loppukäyttäjän tasolla, mutta olisi 
väärin tulkita tämä niin, että tuottajat eivät voisi periä jätteidenkäsittelykustannuksia takaisin.

De minimis -sääntö poistetaan, koska se on vastoin tuottajan vastuun periaatetta. Se vain 
antaa tuottajille lisämahdollisuuksia välttää žvastuunsa.



AM\584770FI.doc 11/42 PE 364.731v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 46
3 artiklan 6 kohta

6) 'teollisuusparistolla tai -akulla' 
yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön 
suunniteltuja tai sähköajoneuvoissa 
käytettäviä paristoja tai akkuja;

6) 'teollisuusparistolla tai -akulla' 
yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön 
suunniteltuja tai sähköajoneuvoissa 
käytettäviä paristoja tai akkuja tai paristoja 
ja akkuja, jotka eivät ole suljettuja ja joita 
ei käytetä ajoneuvoissa tai jotka eivät ole 
kannettavia ja joita ei käytetä ajoneuvoissa;

Or. en
Perustelu

Määritelmän mukaan "kannettavat paristot ja akut" ovat paristoja ja akkuja, jotka

a) ovat suljettua ja

b) joita voidaan kantaa ja

c) jotka eivät ole teollisuusparistoja tai -akkuja eivätkä ajoneuvoissa käytettäviä paristoja ja 
akkuja.

Tämä merkitsee sitä, että ei-suljettuja paristoja, joita voidaan kantaa ja joita ei käytetä 
ajoneuvoissa tai joita ei ole suunniteltu yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön, ei voida 
luokitella mihinkään kolmesta ryhmästä. Sama koskee suljettuja paristoja, joita ei voi kantaa 
mutta joita ei myöskään käytetä ajoneuvoissa tai joita ei ole tarkoitettu yksinomaan 
teollisuus- tai ammattikäyttöön. Ehdotetun tarkistuksen avulla tämä vältetään. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis ja Anne Laperrouze

Tarkistus 47
3 artiklan 8 kohta

8) 'kierrätyksellä' tuotantoprosessissa 
tapahtuvaa jäteaineen uudelleenkäsittelyä, 
jonka päämääränä on aineen käyttö 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin energian hyödyntämistä 
lukuun ottamatta;

8) 'kierrätyksellä' tuotantoprosessissa 
tapahtuvaa jäteaineen uudelleenkäsittelyä, 
jonka päämääränä on aineen käyttö 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin lukuun ottamatta energian 
hyödyntämistä, millä tarkoitetaan palavien 
jätteiden käyttöä energian tuottamiseen 
polttamalla niitä suoraan muiden jätteiden 
kanssa tai erikseen kuitenkin siten, että 
lämpö hyödynnetään;

Or. en
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Perustelu

Määritelmän tulisi vastata täysin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ja romuautoista 
annettujen direktiivien 3 artiklan e kohdan määritelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa ja Anja 
Weisgerber PPE-DE-ryhmän puolesta

Tarkistus 48
3 artiklan 8 kohta

8) 'kierrätyksellä' tuotantoprosessissa 
tapahtuvaa jäteaineen uudelleenkäsittelyä, 
jonka päämääränä on aineen käyttö 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin energian hyödyntämistä 
lukuun ottamatta;

8) 'kierrätyksellä' tuotantoprosessissa 
tapahtuvaa jäteaineen uudelleenkäsittelyä, 
jonka päämääränä on aineen käyttö 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin lukuun ottamatta energian 
hyödyntämistä, mikä tarkoittaa palavan 
jätteen käyttöä energiantuotantoon 
polttamalla se suoraan muun jätteen 
kanssa tai ilman muuta jätettä kuitenkin 
siten, että lämpö otetaan talteen;

Or. en

Perustelu

Määritelmän tulisi vastata täysin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ja romuautoista 
annettujen direktiivien 3 artiklan e kohdan määritelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 49
3 artiklan 8 kohta

8) 'kierrätyksellä' tuotantoprosessissa 
tapahtuvaa jäteaineen uudelleenkäsittelyä, 
jonka päämääränä on aineen käyttö 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin energian hyödyntämistä 
lukuun ottamatta;

8) 'kierrätyksellä' tuotantoprosessissa 
tapahtuvaa jäteaineen uudelleenkäsittelyä, 
jonka päämääränä on aineen käyttö 
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 
tarkoituksiin lukuun ottamatta energian 
hyödyntämistä, mikä tarkoittaa palavan 
jätteen käyttöä energiantuotantoon 
polttamalla se suoraan muun jätteen 
kanssa tai ilman muuta jätettä kuitenkin 
siten, että lämpö otetaan talteen;
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Or. en

Perustelu

Määritelmän tulisi vastata täysin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ja romuautoista 
annettujen direktiivien 3 artiklan e kohdan määritelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Carl Schlyter

Tarkistus 50
3 artiklan 10 a kohta (uusi)

10 a) ”suljetun tuotekierron järjestelmällä” 
järjestelmää, jonka avulla tuottaja tai 
tämän nimissä toimiva kolmas osapuoli 
ottaa vastaan käytetyt paristot tai akut
käyttääkseen niiden sisältämän metallin 
uudelleen uusien paristojen tai akkujen 
valmistuksessa;

Or. en

Perustelu

Esitetään komission määritelmä uudelleen muutettuna.

Suljettu tuotekierto tulisi määrittää tukien esittelijän liitteeseen IIIB esittämään tarkistusta. 
Suljettu tuotekierto toteutuu vain, kun paristojen ja akkujen sisältämä metalli käytetään 
uudelleen paristojen ja akkujen tuotantoon täysin uusien tuotteiden asemesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 51
3 artiklan 12 kohta

12) 'tuottajalla' jossakin jäsenvaltiossa 
olevaa henkilöä, joka käytetystä 
myyntitekniikasta riippumatta, mukaan 
lukien kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 
20 päivänä toukokuuta 1997 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 97/7/EY määritelty etäkauppa, 
saattaa ammattimaisesti paristoja tai akkuja, 

12) 'tuottajalla' jossakin jäsenvaltiossa 
olevaa henkilöä, joka käytetystä 
myyntitekniikasta riippumatta, mukaan 
lukien kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 
20 päivänä toukokuuta 1997 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 97/7/EY määritelty etäkauppa;
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mukaan lukien laitteisiin tai ajoneuvoihin 
sisältyvät paristot ja akut, markkinoille 
ensimmäistä kertaa kyseisen jäsenvaltion 
alueella;

a) valmistaa ja myy paristoja tai akkuja 
omalla tuotemerkillään laitteisiin tai 
ajoneuvoihin sisältyvät paristot mukaan 
lukien;

b) jälleenmyy omalla tavaramerkillään tai 
laitteisiin asennettuina sellaisten 
toimittajien valmistamia
paristoja tai akkuja, joita ei kyetä 
tunnistamaan, tai
c) tuo tai vie paristoja, akkuja tai laitteita 
ammattimaisesti yhteisön markkinoille.
Sovellettaessa 9, 15, 18, 20, 22–25 ja 
33 artiklaa "tuottajalla" tarkoitetaan 
henkilöä, joka käytetystä myyntitekniikasta 
riippumatta direktiivissä 97/7/EY 
tarkoitettu etäkauppa mukaan lukien 
saattaa jonkin jäsenvaltion alueella 
markkinoille ammattimaisesti paristoja tai 
akkuja ensimmäisen kerran.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus korvaa tarkistuksen 12. 

Jotta voitaisiin välttää ongelmat, joita esiintyi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun 
direktiivin täytäntöönpanossa, tulisi olla selvää, että tämän direktiivin 9, 15, 18, 20, 22–24, 
25 ja 33 artiklaa sovellettaessa tuottaja katsotaan henkilöksi, joka tuo paristot ja tai akut 
ensimmäistä kertaa markkinoille jonkin jäsenvaltion alueella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson PPE-DE-ryhmän puolesta

Tarkistus 52
3 artiklan 16 a kohta (uusi)

16 a) 'suljetun tuotekierron järjestelmällä' 
järjestelmää, jonka avulla käytettyjen 
paristojen ja akkujen sisältämä metalli 
voidaan käyttää mahdollisimman suurelta 
osin uudelleen uusien tuotteiden 
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valmistukseen;

Or. en

Perustelu

Kaikkea kierrätyksen avulla talteen otettu metalli ei sovellu uusien tuotteiden valmistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson PPE-DE-ryhmän puolesta

Tarkistus 53
3 artiklan 16 b kohta (uusi)

16 b) 'keräysasteella' tietyssä jäsenvaltiossa 
tiettynä kalenterivuotena prosenttiosuutta, 
joka saadaan jakamalla 7 artiklan 
1 kohdan mukaisesti kyseisenä 
kalenterivuonna kerättyjen käytettyjen 
kannettavien paristojen ja akkujen paino 
keskimääräisellä vuosittaisella 
kannettavien paristojen ja akkujen näiden 
painona ilmaistulla keskimääräisellä 
myynnillä loppukäyttäjälle kyseisessä 
jäsenvaltiossa kyseisenä kalenterivuotena 
ja sitä edeltävinä kahtena kalenterivuotena;

Or. en

Perustelu

"Markkinoille saattamisen" käyttäminen "loppukäyttäjälle myymisen" asemesta estää 
hallinnollisen lisäkuormituksen aiheutumisen pienyrityksille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta

Tarkistus 54
4 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) laitteisiin sisältyvät paristot ja akut, 
joita loppukäyttäjä ei voi helposti poistaa 
niiden käyttöajan päätyttyä;

Or. en
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Perustelu

Sellaisia paristoja tai akkuja sisältävät laitteet, joita käyttäjän on vaikea poistaa, päätyvät 
hyvin todennäköisesti kotitalousjätteeseen. Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin 
sanamuodoltaan vastaava tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta

Tarkistus 55
4 artiklan 1 kohdan b b alakohta (uusi)

b b) kannettavat paristot ja akut laitteisiin 
sisältyvät paristot ja akut mukaan lukien, 
joissa on yli 0,004 painoprosenttia lyijyä;

Or. en

Perustelu

Lyijyn käyttöä on rajoitettava ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä tarkistusta vastaavalla 
tavalla. Neuvosto vaatii lyijyä sisältävien paristojen merkintää (18 artiklan 2 kohta), mutta se 
ei mainitse lyijyä 4 artiklassa. Tarkistuksella lisätään lyijy 4 artiklaan. EU:ssa lyijy 
poistetaan tuotteista esimerkiksi romuautodirektiivin (2000/53/EY) ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin (2002/95/EY) mukaisesti. Paristodirektiivissä 
pitää tehdä samoin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 56
4 artiklan 3 kohta

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettua kieltoa ei sovelleta kannettaviin 
paristoihin ja akkuihin, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi:

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettua kieltoa ei sovelleta:

a) hätä- tai hälytysjärjestelmissä, 
hätävalaistus mukaan lukien;

a) kannettaviin paristoihin ja akkuihin, 
jotka on tarkoitettu käytettäväksi hätä- tai 
hälytysjärjestelmissä hätävalaistus mukaan 
lukien

b) lääkinnällisissä laitteissa; tai b) yli 30 kg painavien teollisuusparistojen 
ja -akkujen kadmiumiin sekä

c) johdottomissa työkaluissa. c) vain ilma-aluksissa ja sotilaallisissa 
sovelluksissa käytettävien paristojen ja 
akkujen kadmiumiin sähköajoneuvoissa 
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käytettyjä nikkelikadmiumakkuja lukuun 
ottamatta, koska näihin laitteisiin 
sovelletaan direktiivin 4 artiklan 2 kohdan 
a alakohtaa.

Or. fr

Perustelu

Teollisuusparistoille, joiden paino on alle 30 kg, on jo olemassa vähemmän ympäristöä 
vahingoittavia vaihtoehtoja kuin nikkelikadmium (NiMH ja lyijy) tai NiZn, joka korvaa 
nikkelikadmiumin täysin. Lisäksi aineen leviämisen riski on suurelta osin riippuvainen 
pariston painosta. Toisin sanoen on olemassa merkittävä riski painoalueella 1–30 kg samalla, 
kun tällaisille teollisuusparistoille on olemassa vaihtoehtoja. Junissa käytettäviin 
teollisuusparistoihin ei liity mitään erityispiirteitä toisin kuin sotilaalliseen materiaaliin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 57
4 artiklan 3 kohta

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettua kieltoa ei sovelleta kannettaviin 
paristoihin ja akkuihin, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi:

3. Edellä 1 kohdan b ja ba alakohdassa 
tarkoitettua kieltoa ei sovelleta 

a) hätä- tai hälytysjärjestelmissä, 
hätävalaistus mukaan lukien;

a) kannettaviin paristoihin ja akkuihin, 
jotka on tarkoitettu käytettäväksi hätä- tai 
hälytysjärjestelmissä hätävalaistus mukaan 
lukien

b) lääkinnällisissä laitteissa; tai b) teollisuuslaitteiden paristojen tai 
akkujen kadmiumiin sekä

c) johdottomissa työkaluissa. c) lentokoneiden tai junien paristojen tai 
akkujen kadmiumiin sähköajoneuvoissa 
käytettyjä nikkelikadmiumparistoja lukuun 
ottamatta, koska näihin laitteisiin 
sovelletaan direktiivin 2000/53/EY 
4 artiklan 2 kohdan a alakohtaa

Or. en

Perustelu

Korvataan tarkistus 17 sen selventämiseksi, että poikkeus koskee 3 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuja teollisuusparistoja ja -akkuja.
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Esitetään uudelleen osia Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksista 23 ja 
82.

Lähes kaikki paristonvalmistajat valmistavat NiMH- ja Li-ion-paristoja vaihtoehtoina 
NiCd-paristoille monia erilaisia sovelluksia varten. NiMH- ja Li-ion-paristoja mainostetaan 
monilla paristonvalmistajien verkkosivuilla myös lääkinnällisiin laitteisiin, hätävalaistukseen 
sekä johdottomiin työkaluihin. Poikkeus nikkelikadmiumparistojen kiellosta tällaisissa 
sovelluksissa ei ole perusteltu. Poikkeukset kadmiumia sisältäville paristoille teollisisissa 
sovelluksissa sekä junissa ja lentokoneissa ovat perusteltuja, koska markkinoilla ei vielä ole
juurikaan vaihtoehtoja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels ja Richard Seeber

Tarkistus 58
4 artiklan 3 kohdan c alakohta ja 4 kohta

c) johdottomissa työkaluissa. c) johdottomissa työkaluissa neljän vuoden 
siirtymäkauden ajan tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

4. Komissio tarkastelee 3 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettua poikkeusta 
uudelleen ja antaa viimeistään …*

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen ja tarvittaessa asiaa koskevia 
ehdotuksia, joiden tarkoituksena on kieltää 
kadmiumin käyttö paristoissa ja akuissa.

Or. en

Perustelu

Ehdotus nykymuodossaan aiheuttaa paljon epävarmuutta liittyen nikkelikadmiumparistojen 
käyttöön työkaluissa. Epävarmuus on paristojen sekä työkalujen valmistajien kannalta huono 
asia, koska valmistajat eivät tiedä, ovatko sijoitukset nikkelikadmiumparistoihin tai 
vaihtoehtoisiin paristoihin kannattavia pitkällä aikavälillä.

Siksi ehdotamme selkeyden parantamista ja nikkelikadmiumparistojen käytön kieltämistä 
johdottomissa työkaluissa direktiivin voimaantuloa seuraavan neljän vuoden mittaisen 
siirtymäkauden jälkeen. Markkinoilla on turvallisempia vaihtoehtoja, kuten NiMH-paristoja, 
vertailukelpoiseen hintaan. Siirtymäkauden avulla pitää mahdollistaa tällaisten paristojen 
käytön vaiheittainen lopettaminen ja antaa paristojen ja työkalujen valmistajille mahdollisuus 
siirtyä muunlaisen tekniikan käyttöön.

  
* neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Holger Krahmer

Tarkistus 59
4 artiklan 4 kohta

4. Komissio tarkastelee 3 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettua poikkeusta 
uudelleen ja antaa viimeistään …* Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja 
tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia, 
joiden tarkoituksena on kieltää kadmiumin 
käyttö paristoissa ja akuissa.

4. Komissio tarkastelee 3 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettua poikkeusta 
uudelleen ja antaa viimeistään yhdeksän 
kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 
19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
jäsenvaltioiden kertomukset, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja 
tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia, 
joiden tarkoituksena on kieltää kadmiumin 
käyttö paristoissa ja akuissa.

Or. en

Perustelu

Uudelleentarkastelun aikatalun pitäisi vastata 19 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua aikarajaa, 
johon mennessä komission on laadittava kertomus direktiivin täytäntöönpanosta (19 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettujen kansallisten täytäntöönpanokertomusten pohjalta).

Nykyistä direktiiviä koskeva synkronoitu raportointi takaisi hallinnollisen kuormituksen 
optimoinnin sen jälkeen, kun kaikki jäsenvaltioiden keräämät tiedot on arvioitu samaan 
aikaan.

Uudelleentarkastelun tulisi käsittää vaikutustutkimus, jossa otetaan huomioon ympäristöön 
liittyvät sekä sosioekonomiset tekijät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson PPE-DE-ryhmän puolesta

Tarkistus 60
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
paristoja ja akkuja saa liittää laitteeseen 
vain, mikäli kuluttaja voi ottaa ne helposti 
pois, kun ne on käytetty. Tätä säännöstä ei 
sovelleta liitteessä III oleviin laiteryhmiin.
Kaikkiin paristoja tai akkuja sisältäviin 
laitteisiin on liitettävä ohjeet, joista
ilmenee, miten paristot tai akut voidaan 
poistaa turvallisesti, ja lisäksi käyttäjille on 

  
* neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.
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tarvittaessa ilmoitettava laitteeseen
asennettujen paristojen tai akkujen 
sisällöstä.

Or. en

Perustelu

Sellaisia paristoja tai akkuja sisältävät laitteet, joita käyttäjän on vaikea poistaa, päätyvät 
hyvin todennäköisesti kotitalousjätteeseen paristoineen. Monissa tapauksissa pienet laitteet 
voidaan suunnitella niin, että paristot voidaan poistaa niistä ilman työkaluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Georgs Andrejevs ja Holger Krahmer

Tarkistus 61
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
paristoja ja akkuja saa liittää laitteeseen 
vain, mikäli kuluttaja voi ottaa ne helposti 
pois, kun ne on käytetty. Tätä artiklaa ei 
sovelleta liitteessä IIa oleviin laiteryhmiin.
Kaikkiin paristoja tai akkuja sisältäviin 
laitteisiin on liitettävä ohjeet, joista 
ilmenee, miten paristo tai akku voidaan 
poistaa turvallisesti, ja lisäksi käyttäjille on 
tarvittaessa ilmoitettava laitteeseen
asennettujen paristojen tai akkujen 
sisällöstä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen mukaan paristojen ja akkujen poistamista on helpotettava. 

Säännökset vastaavat sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 4 artiklaa ja 
paristodirektiivin 1991/157 5 artiklaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson PPE-DE-ryhmän puolesta

Tarkistus 62
6 artikla

Jäsenvaltioiden on pyrittävä maksimoimaan Jäsenvaltioiden on kuljetusten 
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käytettyjen paristojen ja akkujen 
erilliskeräys ottaen huomioon kuljetusten 
ympäristövaikutukset sekä minimoimaan
paristojen ja akkujen hävittäminen
lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä.

ympäristövaikutukset huomioon ottaen 
toteutettava tarvittavat toimet, jotta ne 
voivat maksimoida käytettyjen paristojen ja 
akkujen erilliskeräyksen sekä minimoida 
paristojen ja akkujen lopullisen 
hävittämisen, jotta saavutettaisiin 
mahdollisimman suuri kaikkien sellaisten 
käytettyjen paristojen ja akkujen 
kierrätysaste, joiden käyttöä ei kielletä 
4 artiklassa.

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää korostaa paikallisia paristojen kierrätysmahdollisuuksia, joita 
jäsenvaltioiden on tuettava. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson PPE-DE-ryhmän puolesta

Tarkistus 63
7 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) loppukäyttäjät voivat poistaa käytöstä 
käytetyt kannettavat paristot tai akut
jossakin heitä lähellä olevassa, 
väestötiheyteen nähden helppopääsyisessä
keräyspisteessä;

a) loppukäyttäjät voivat poistaa käytöstä 
käytetyt kannettavat paristot tai akut
jossakin heitä lähellä olevassa, 
väestötiheyteen nähden helppopääsyisessä
keräyspisteessä; tällaisille keräyspisteille ei 
vaadita erillistä rekisteröintiä tai lupaa 
muutetun jätedirektiivin 75/442/ETY tai 
vaarallisista jätteistä annetun direktiivin 
91/689/ETY mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden liiallien byrokratia merkitsee sitä, että tällaisten keräyspisteiden 
toteuttaminen (esimerkiksi kouluissa) voi edellyttää vaarallisia jätteitä koskevan luvan 
anomista jätteitä koskevan EU:n puitelainsäädännön mukaisesti. On tehtävä selväksi, että 
tällainen byrokratia on seurausta lain liiallisesta tulkinnasta. Jos olisi noudatettava 
erityisjätteitä koskevan luvan byrokraattisia vaatimuksia, tämä voisi vähentää joidenkin 
laitosten halua keräyspisteiden järjestämiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 64
7 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

aa) kannettavien paristojen tai akkujen 
jakelijat vastaavat käytettyjen kannettavien 
paristojen tai akkujen ottamisesta takaisin 
loppukäyttäjiltä myyntipisteissään 
sellaiseen määrään asti, jonka 
loppukäyttäjät tavallisesti hävittävät; 

Or. en

Perustelu

9 artiklassa asetetut keräystavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos loppukäyttäjät voivat 
hävittää käytetyt kannettavat paristot mahdollisimman helpolla tavalla. Jotta 
keräystehokkuutta voitaisiin parantaa, on olennaista, että jakelijat osallistuvat 
keräysjärjestelmään. Loppukäyttäjän tulisi voida palauttaa käytetyt kannettavat paristot 
niiden myyntipisteeseen. Useat jäsenvaltiot ovat jo panneet toimeen tällaisen 
vastaanottovelvoitteen käytetyille kannettaville paristoille. Tällä hetkellä Euroopan unionin 
korkeimmat keräysasteet saavutetaan juuri näissä jäsenvaltioissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 65
7 artiklan 2 kohta

2. Edellyttäen, että järjestelmät täyttävät 
1 kohdassa luetellut vaatimukset, 
jäsenvaltiot voivat:

2. Edellyttäen, että järjestelmät täyttävät 
1 kohdassa luetellut vaatimukset:

a) edellyttää tuottajilta, että ne perustavat 
tällaisia järjestelmiä;

a) jäsenvaltioiden on edellytettävä
tuottajilta, että ne perustavat tällaisia 
järjestelmiä;

aa) jäsenvaltioiden on taattava, että 
jakelijat ottavat käytetyt kannettavat 
paristot veloituksetta takaisin 
loppukäyttäjiltä;

b) edellyttää muilta taloudellisilta 
toimijoilta, että ne osallistuvat kyseisiin 
järjestelmiin;

b) jäsenvaltiot voivat edellyttää muilta 
taloudellisilta toimijoilta, että ne osallistuvat 
kyseisiin järjestelmiin;

c) säilyttää olemassa olevia järjestelmiä. c) jäsenvaltiot voivat säilyttää olemassa 
olevia järjestelmiä.
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Or. en

Perustelu

Jakelijoiden osallistuminen keräysjärjestelmään on keskeinen tekijä direktiivin muukaisten 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 66
7 artiklan 2 kohta

2. Edellyttäen, että järjestelmät täyttävät 
1 kohdassa luetellut vaatimukset, 
jäsenvaltiot voivat:

2. Edellyttäen, että järjestelmät täyttävät 
1 kohdassa luetellut vaatimukset:

a) edellyttää tuottajilta, että ne perustavat 
tällaisia järjestelmiä;

a) jäsenvaltiot voivat edellyttää tuottajilta, 
että ne perustavat tällaisia järjestelmiä;

b) edellyttää muilta taloudellisilta 
toimijoilta, että ne osallistuvat kyseisiin 
järjestelmiin;

b) jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kannettavien paristojen jakelijat ovat 
velvollisia ottamaan käytetyt kannettavat 
paristot takaisin loppukäyttäjiltä 
veloituksetta; takaisinottovelvoite 
rajoitetaan loppukäyttäjien tavallisesti 
hävittämään määrään;

c) säilyttää olemassa olevia järjestelmiä. c) jäsenvaltiot voivat säilyttää olemassa 
olevia järjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Jakelijoiden osallistuminen keräysjärjestelmään on keskeinen tekijä keräystehokkuuden 
parantamisessa. Jakelijat voivat toimia tärkeinä liittymäpisteinä loppukäyttäjiin nähden, ja 
niiden on kannettava vastuunsa paristojen keräysjärjestelmässä. 

Jakelijoiden aktiivisen osallistumisen merkitys keräysjärjestelmissä on tunnustettu sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetussa direktiivissä, jonka mukaan jakelijoilla on 
takaisinottovelvoita (kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdan b alakohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer

Tarkistus 67
7 artiklan 3 kohta
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3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajat tai 
heidän nimissään toimivat kolmannet 
osapuolet eivät kieltäydy vastaanottamasta 
loppukäyttäjiltä käytettyjä teollisuusparistoja 
ja -akkuja riippumatta niiden kemiallisesta 
koostumuksesta tai alkuperästä. 
Teollisuusparistoja ja -akkuja voivat kerätä 
myös riippumattomat kolmannet osapuolet.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
teollisuusparistojen ja -akkujen yksittäiset 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet eivät kieltäydy 
vastaanottamasta loppukäyttäjiltä käytettyjä 
teollisuusparistoja ja -akkuja riippumatta 
niiden alkuperästä edellyttäen, että ne ovat 
kemialliselta koostumukseltaan 
samanlaisia kuin tuottajien tai kolmansien 
osapuolien erikseen markkinoille saattamat 
paristot tai akut. Teollisuusparistoja ja 
-akkuja voivat kerätä myös riippumattomat 
kolmannet osapuolet.

Or. en

Perustelu

Neuvoston sanamuoto merkitsee sitä, että paristojen tuottajien, pk-yritykset mukaan lukien, 
on otettava vastaan kilpailijoiden valmistamia käytettyjä paristoja riippumatta siitä, 
valmistavatko ne tällaisia paristoja tai onko niillä tällaisten paristojen takaisinoton 
edellyttämiä resursseja. Tarkistus takaa sen, että yritykset eivät kieltäydy ottamasta vastaan 
omia käytettyjä paristojaan loppukäyttäjiltä. 

Mitään käytetyn pariston alkuperää koskevia rajoituksia ei pitäisi soveltaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa ja Anja 
Weisgerber

Tarkistus 68
7 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajat tai 
heidän nimissään toimivat kolmannet 
osapuolet eivät kieltäydy vastaanottamasta 
loppukäyttäjiltä käytettyjä teollisuusparistoja 
ja -akkuja riippumatta niiden kemiallisesta 
koostumuksesta tai alkuperästä. 
Teollisuusparistoja ja -akkuja voivat kerätä 
myös riippumattomat kolmannet osapuolet.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
teollisuusparistojen ja -akkujen yksittäiset 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet eivät kieltäydy 
vastaanottamasta loppukäyttäjiltä käytettyjä 
teollisuusparistoja ja -akkuja riippumatta 
niiden alkuperästä edellyttäen, että ne ovat 
kemialliselta koostumukseltaan 
samanlaisia kuin tuottajien tai kolmansien 
osapuolien erikseen markkinoille saattamat 
paristot tai akut. Teollisuusparistoja ja 
-akkuja voivat kerätä myös riippumattomat 
kolmannet osapuolet.
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Or. en

Perustelu

Neuvoston sanamuoto merkitsee sitä, että paristojen tuottajien, pk-yritykset mukaan lukien, 
on otettava vastaan käytettyjä paristoja, joiden kemiallista koostumusta vastaavia paristoja 
ne eivät saata markkinoille, riippumatta siitä, onko niillä pätevyyttä, resursseja tai 
oikeudellista lupaa tehdä niin. Tämä voi aiheuttaa riskejä, eikä sitä pitäisi kannustaa.

Tarkistuksella taataan, että yritykset eivät kieltäydy ottamasta loppukäyttäjiltä vastaan 
paristoja, joiden kemiallista koostumusta vastaavia paristoja yritykset saattavat markkinoille. 
Tässä yhteydessä merkitystä ei ole sillä, ovatko paristot niiden itsensä valmistamia vai ovatko 
muut koostumukseltaan samanlaisia paristoja valmistavat tahot valmistaneet ne.

Mitään käytetyn pariston alkuperää koskevia rajoituksia ei pitäisi soveltaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 69
7 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajat tai 
heidän nimissään toimivat kolmannet 
osapuolet eivät kieltäydy vastaanottamasta 
loppukäyttäjiltä käytettyjä teollisuusparistoja 
ja -akkuja riippumatta niiden kemiallisesta 
koostumuksesta tai alkuperästä. 
Teollisuusparistoja ja -akkuja voivat kerätä 
myös riippumattomat kolmannet osapuolet.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
teollisuusparistojen ja -akkujen yksittäiset 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet eivät kieltäydy 
vastaanottamasta loppukäyttäjiltä käytettyjä 
teollisuusparistoja ja -akkuja riippumatta 
niiden alkuperästä edellyttäen, että ne ovat 
kemialliselta koostumukseltaan 
samanlaisia kuin tuottajien tai kolmansien 
osapuolien erikseen markkinoille saattamat 
paristot tai akut. Teollisuusparistoja ja 
-akkuja voivat kerätä myös riippumattomat 
kolmannet osapuolet.

Or. en

Perustelu

Neuvoston sanamuoto merkitsee sitä, että paristojen tuottajien, pk-yritykset mukaan lukien, 
on otettava vastaan käytettyjä paristoja, joiden kemiallista koostumusta vastaavia paristoja 
ne eivät saata markkinoille, riippumatta siitä, onko niillä pätevyyttä, resursseja tai 
oikeudellista lupaa tehdä niin. Tämä voi aiheuttaa riskejä, eikä sitä pitäisi kannustaa.

Tarkistuksella taataan, että yritykset eivät kieltäydy ottamasta loppukäyttäjiltä vastaan 
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paristoja, joiden kemiallista koostumusta vastaavia paristoja yritykset saattavat markkinoille. 
Tässä yhteydessä merkitystä ei ole sillä, ovatko paristot niiden itsensä valmistamia vai ovatko 
muut koostumukseltaan samanlaisia paristoja valmistavat tahot valmistaneet ne.

Mitään käytetyn pariston alkuperää koskevia rajoituksia ei pitäisi soveltaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis ja Anne Laperrouze

Tarkistus 70
7 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajat tai 
heidän nimissään toimivat kolmannet 
osapuolet eivät kieltäydy vastaanottamasta 
loppukäyttäjiltä käytettyjä teollisuusparistoja 
ja -akkuja riippumatta niiden kemiallisesta 
koostumuksesta tai alkuperästä. 
Teollisuusparistoja ja -akkuja voivat kerätä 
myös riippumattomat kolmannet osapuolet.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
teollisuusparistojen ja -akkujen yksittäiset 
tuottajat tai heidän nimissään toimivat 
kolmannet osapuolet eivät kieltäydy 
vastaanottamasta loppukäyttäjiltä käytettyjä 
teollisuusparistoja ja -akkuja riippumatta 
niiden alkuperästä edellyttäen, että ne ovat 
kemialliselta koostumukseltaan 
samanlaisia kuin tuottajien tai kolmansien 
osapuolien erikseen markkinoille saattamat 
paristot tai akut. Teollisuusparistoja ja -
akkuja voivat kerätä myös riippumattomat 
kolmannet osapuolet.

Or. en

Perustelu

Neuvoston sanamuoto merkitsee sitä, että paristojen tuottajien, pk-yritykset mukaan lukien, 
on otettava vastaan käytettyjä paristoja, joiden kemiallista koostumusta vastaavia paristoja 
ne eivät saata markkinoille, riippumatta siitä, onko niillä pätevyyttä, resursseja tai 
oikeudellista lupaa tehdä niin. Tämä voi aiheuttaa riskejä, eikä sitä pitäisi kannustaa.

Tarkistuksella taataan, että yritykset eivät kieltäydy ottamasta loppukäyttäjiltä vastaan 
paristoja, joiden kemiallista koostumusta vastaavia paristoja yritykset saattavat markkinoille. 
Tässä yhteydessä merkitystä ei ole sillä, ovatko paristot niiden itsensä valmistamia vai ovatko 
muut koostumukseltaan samanlaisia paristoja valmistavat tahot valmistaneet ne.

Mitään käytetyn pariston alkuperää koskevia rajoituksia ei pitäisi soveltaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson PPE-DE-ryhmän puolesta

Tarkistus 71
7 artiklan 4 a kohta (uusi)
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4 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjiä kannustetaan palauttamaan 
käyttämänsä teollisuusparistot ja -akut sekä 
ajoneuvojen paristot ja akut 
keräysjärjestelmiin.

Or. en

Perustelu

Kannustaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi esittelijän suosittelemien tiedotuskampanjoiden 
avulla. Velvoite jätteiden palauttamiseen voi olla olemassa vain, jos se luodaan lailla, eikä 
kyseistä velvoitetta luoda nimenomaisesti tällä direktiivillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer

Tarkistus 72
7 artiklan 4 b kohta (uusi)

4 b) Jäsenvaltioiden on taattava, että 
kannettavia paristoja tarjoavat jakelijat 
ovat velvollisia ottamaan käytetyt 
kannettavat paristot takaisin 
loppukäyttäjiltä maksutta.

Or. en

Perustelu

Ehdotus edellyttää kaupallisten verkkojen osallistumista käytettyjen kannettavien paristojen 
takaisinkeräämiseen. Periaatteessa tämä tarkoittaa, että jokainen loppukäyttäjä voi palauttaa 
käytetyn kannettavan pariston kannettavien paristojen myyntipisteeseen. Näin voidaan 
saavuttaa käytettyjen kannettavien paristojen entistä korkeampi palautusaste. 

Säännös ei koske teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettäviä paristoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 73
8 artikla

Jäsenvaltiot voivat käyttää taloudellisia 
ohjauskeinoja esimerkiksi ottamalla
käyttöön eriytettyjä verokantoja tai 
panttijärjestelmiä edistääkseen käytettyjen 

Jäsenvaltiot voivat käyttää taloudellisia 
ohjauskeinoja esimerkiksi ottamalla
käyttöön eriytettyjä verokantoja 
edistääkseen käytettyjen paristojen ja 
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paristojen ja akkujen keräämistä tai 
vähemmän pilaavia aineita sisältävien 
paristojen ja akkujen käyttämistä. Siinä 
tapauksessa niiden on ilmoitettava 
ohjauskeinojen täytäntöönpanoon liittyvistä 
toimista komissiolle.

akkujen keräämistä tai vähemmän pilaavia
aineita sisältävien paristojen ja akkujen
käyttämistä. Siinä tapauksessa niiden on 
ilmoitettava ohjauskeinojen 
täytäntöönpanoon liittyvistä toimista 
komissiolle. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällaiset toimet:
a) eivät loukkaa sisämarkkinasääntöjä tai 
vääristä kilpailua eikä niiden avulla 
saatuja tuloja käytetä sellaisiin 
tarkoituksiin, joilla ei ole yhteyttä tämän 
direktiivin tavoitteisiin,
b) otetaan käyttöön sen jälkeen, kun 
kaikkia osapuolia on kuultu,
c) edellyttävät perustelua taloudellisten, 
sosiaalisten ja ympäristöä koskevien 
kriteerien avulla.
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisesta annetun direktiivin 
98/34/EY mukaisesti suunnitellut toimet, 
jotka ne aikovat hyväksyä 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

1. Panttijärjestelmä ei toimi paristojen tapauksessa. On tosiasia, että kuluttajat säilyttävät 
paristoja monia vuosia, ennen kuin ne viimein palautetaan keräyspisteeseen. Tämä loisi hyvin 
suuren hallinnollisen kuormituksen, joka olisi suhteeton saavutettuun ympäristöhyötyyn 
nähden.

1 kohdan a alakohdalla pyritään välttämään jäsenvaltioiden yksipuoliset toimet, joilla ne 
keräävät tuloja paristojen kuluttajilta. Myös sellaisten verotuksellisten toimien käyttöönottoa, 
jotka vääristävät paristojen hintaa, ei pidä sallia sisämarkkinoiden edun vuoksi sekä vapaan 
ja syrjimättömän kilpailun takaamiseksi markkinoilla.

1 kohdan b ja c alakohta vastaavat direktiiviä 91/157/ETY, ja ne ovat keskeisiä pyrittäessä 
takaamaan kestävä ja tehokas käytettyjen paristojen käsittelyjärjestelmä.

2 kohdassa määritetään menettely, jonka avulla ehdotetuista toimista ilmoitetaan komissiolle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels ja Richard Seeber

Tarkistus 74
9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

a) 25 prosenttia viimeistään …*; a) 40 prosenttia viimeistään …*;

b) 45 prosenttia viimeistään …** b) 60 prosenttia viimeistään …**.

Or. en

Perustelu

On asetettava entistä kunnianhimoisemmat keräystavoitteet. Toisessa vaiheessa kuuden 
vuoden jälkeen tarvitaan impulssia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Carl Schlyter

Tarkistus 75
9 artiklan 4 kohdan a alakohta

a) voidaan säätää siirtymäjärjestelyistä, 
joiden tarkoituksena on ottaa huomioon 
2 kohdan vaatimusten täyttämisessä jossakin 
jäsenvaltiossa esiintyvät vaikeudet, jotka 
aiheutuvat erityisistä kansallisista
olosuhteista;

a) voidaan säätää enintään 36 kuukautta 
kestävistä siirtymäjärjestelyistä, joiden 
tarkoituksena on ottaa huomioon 2 kohdan 
vaatimusten täyttämisessä jossakin 
jäsenvaltiossa esiintyvät vaikeudet, jotka 
aiheutuvat erityisistä maantieteellisistä 
olosuhteista, kuten suuresta määrästä 
pieniä saaria tai maaseutu- tai 
vuoristoalueista ja harvasta asutuksesta;

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen komission teksti.

Siirtymäjärjestelyille tulisi asettaa selvä aikaraja, ja tulisi määrittää olosuhteet, joissa niitä 
voidaan käyttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko ja Holger Krahmer

Tarkistus 76
9 artiklan 4 kohdan b a alakohta (uusi)
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ba) kaikkien käytettyjen kannettavien 
paristojen ja akkujen 2 kohdan 
b alakohdassa määritetyn keräyksen 
vähimmäistavoitteen asianmukaisuutta on 
arvioitava uudestaan kuuden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
kokemukset tätä edeltävien neljän vuoden 
aikana.

Or. en

Perustelu

Valmistajat kannattavat keräystavoitetta, joka on ilmaistu grammoina asukasta kohden, sillä 
näin määrät voidaan mitata tarkasti. Kuitenkin johtuen neuvoston esittämästä tarkistuksesta, 
jonka mukaan myyntitietoja voidaan kerätä neljän vuoden ajan kaikilta velvoitteen alaisilta 
tuottajilta ennen keräystavoitteen määrittämistä ensimmäisen kerran, prosentteina myynnistä 
ilmoitettu keräystavoite mahdollistaa tavoitteen mittaamisen vaadittavalla tarkkuudella.

Ensimmäinen 25 prosentin keräystavoite on kunnianhimoinen, mutta se on saavutettavissa. 
On kuitenkin järkevää ottaa huomioon sellaisissa jäsenvaltioissa saadut kokemukset, joissa 
keräys- ja kierrätysjärjestelmä on jo toteutettu. Siksi toista tavoitetta on mukautettava 
uudelleentarkastelun yhteydessä ottaen huomioon kokemukset, joita 25 jäsenvaltiossa on 
saatu täytäntöönpanon neljän ensimmäisen vuoden jälkeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 77
9 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a) Komissio tarkastelee ensimmäisessä 
19 artiklan 5 kohdan mukaisessa 
kertomuksessaan tämän artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa määritetyn kaikkien 
käytettyjen kannettavien paristojen ja 
akkujen keräyksen vähimmäistavoitteen 
asianmukaisuutta ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden kokemukset edeltävinä 
vuosina. 
Tarvittaessa kertomukseen liittyy tavoitteen 
tarkistamista koskeva ehdotus.

Or. en
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Perustelu

Ensimmäinen 25 %:n keräystavoite on kunnianhimoinen, mutta se on saavutettavissa. On 
kuitenkin järkevää ottaa huomioon sellaisissa jäsenvaltioissa saadut kokemukset, joilla on jo 
toiminnassa oleva keräys- ja kierrätysjärjestelmä. Siksi toista 45 %:n tavoitetta pitäisi 
mukauttaa uudelleentarkasteluvaiheessa ottaen huomioon käytännön kokemukset, jotka on 
saatu 25 jäsenvaltiosta täytäntöönpanon ensimmäisinä vuosina.

Ehdotetaan tämän tarkastelun sovittamista ajankohtaan, jolloin komissio esittää ensimmäisen 
kertomuksensa direktiivin täytäntöönpanosta tämän direktiivin 19 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson PPE-DE-ryhmän puolesta

Tarkistus 78
9 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a) Komissio esittää viimeistään ... * 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisesti keräystavoitteiden tarkistamista 
koskevan ehdotuksen.
* Seitsemän vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä ei pitäisi olettaa alusta lähtien, että keräystavoitteiden nostaminen on 
välttämätöntä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 79
10 artiklan 3 kohta

3. Kierrätysprosesseissa on viimeistään …*
noudatettava liitteen III B osassa asetettuja 
kierrätystavoitteita ja niihin liittyviä 
säännöksiä.

3. Kierrätysprosesseissa on viimeistään …*
noudatettava liitteen III B osassa asetettuja 
kierrätystehokkuutta ja siihen liittyviä 
säännöksiä.
[Koko tekstiä koskeva tarkistus - jos se 
hyväksytään, "kierrätystavoitteet" muutetaan 
"kierrätystehokkuudeksi direktiviin koko 
tekstissä ja kaikissa siihen esitetyissä 
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tarkistuksissa.]
Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen komission alkuperäisen ehdotuksen 18 artikla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Carl Schlyter

Tarkistus 80
12 artiklan 2 kohta

2. Asetuksen (ETY) N:o 259/93, tiettyjen 
jätteiden siirtoihin tiettyihin Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD) 
kuulumattomiin maihin sovellettavista 
yhteisistä säännöistä ja menettelyistä 
29 päivänä huhtikuuta 1999 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1420/1999/EY ja neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 259/93 mukaisista tiettyihin 
OECD:n päätöksen C(92) 39 (lopullinen) 
soveltamisalaan kuulumattomiin maihin 
suuntautuvien tiettyjen jätelajien siirtojen 
valvontamenettelyistä 12 päivänä heinäkuuta 
1999 annetun komission asetuksen (EY) 
N:o 1547/1999 mukaista käytettyjen 
paristojen ja akkujen vientiä yhteisöstä 
pidetään tämän direktiivin liitteessä III 
säädettyjen velvoitteiden ja tavoitteiden 
mukaisena ainoastaan, mikäli on luotettavaa 
näyttöä siitä, että kierrätystoimi suoritettiin 
olosuhteissa, jotka laajasti katsoen vastaavat 
tämän direktiivin vaatimuksia.

2. Asetuksen (ETY) N:o 259/93, tiettyjen 
jätteiden siirtoihin tiettyihin Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD) 
kuulumattomiin maihin sovellettavista 
yhteisistä säännöistä ja menettelyistä 
29 päivänä huhtikuuta 1999 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1420/1999/EY ja neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 259/93 mukaisista tiettyihin 
OECD:n päätöksen C(92) 39 (lopullinen) 
soveltamisalaan kuulumattomiin maihin 
suuntautuvien tiettyjen jätelajien siirtojen 
valvontamenettelyistä 12 päivänä heinäkuuta 
1999 annetun komission asetuksen (EY) 
N:o 1547/1999 mukaista käytettyjen 
paristojen ja akkujen vientiä yhteisöstä 
pidetään tämän direktiivin liitteessä III 
säädettyjen velvoitteiden ja tavoitteiden 
mukaisena ainoastaan, mikäli on luotettavaa 
näyttöä siitä, että kierrätystoimi suoritettiin 
olosuhteissa, jotka vastaavat tämän 
direktiivin vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen komission teksti. 

Vaarallisen jätteen vienti on hyvin ongelmallinen kysymys. Viennin syynä ovat usein 
taloudelliset seikat ja erilaisten käsittelynormien hyödyntäminen. Jotta voitaisiin välttää 
tällainen taloudellisesti motivoitu ja ympäristön kustannuksella tapahtuva vienti, 
vastaanottavassa maassa tapahtuvan kierrätyksen on tapahduttava vastaavin ehdoin. Ilmaus 
"laajasti katsoen" on liian epämääräinen, ja se voisi johtaa monenlaisiin kiistoihin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Holger Krahmer ja Vittorio Prodi

Tarkistus 81
13 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän puolestaan toimivat 
kolmannet osapuolet rahoittavat kaikki 
nettokustannukset, jotka aiheutuvat

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän puolestaan toimivat 
kolmannet osapuolet tai riippumattomat 
kolmannet osapuolet, jotka osallistuvat 
keräykseen, käsittelyyn ja kierrätykseen, 
rahoittavat kaikki nettokustannukset, jotka 
aiheutuvat

Or. en

Perustelu

Direktiiviluonnos mahdollistaisi sen, että riippumattomat kolmannet osapuolet voisivat kerätä 
teollisuusparistoja ja ajoneuvoissa käytettäviä paristoja, mutta se ei laajenna tätä periaatetta 
rahoitusvastuuseen.

Tarkistuksella pyritään estämään tilanne, jossa tuottajat joutuvat maksamaan kohtuuttomia 
summia sellaisen kolmannen osapuolen valmistamien käytettyjen paristojen tai akkujen 
keräämisestä, jota he eivät ole valinneet tai jota he eivät ole pyytäneet tekemään niin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson ja Frederika Brepoels PPE-DE-ryhmän puolesta

Tarkistus 82
13 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän puolestaan toimivat 
kolmannet osapuolet rahoittavat kaikki 
nettokustannukset, jotka aiheutuvat

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat, muut toimitusketjun osapuolet tai 
heidän puolestaan toimivat kolmannet 
osapuolet rahoittavat kaikki 
nettokustannukset, jotka aiheutuvat

Or. en

Perustelu

7 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat vaatia muiden 
taloudellisten toimijoiden osallistuvan keräysjärjestelmiin. 13 artiklan mukaan 
jäsenvaltioiden on taattava, että tuottajat tai näiden puolesta toimivat kolmannet osapuolet 
rahoittavat kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä.
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Jos jäsenvaltio vaatii jakelijoita osallistumaan keräysjärjestelmiin, jakelivat voisivat siksi 
vaatia rahallista korvausta rajallisista kustannuksista, joita niille aiheutuu käytettyjen 
paristojen keräämisestä. Tämä voisi vaarantaa olemassaolevat keräysjärjestelmät Belgiassa 
ja muissa jäsenvaltioissa.

Toisaalta pidämme tärkeänä sitä, että keräyskustannuksista vastaavat paristoja myyvät tahot 
(tuottajat ja jakelijat) niin, että nämä kustannukset eivät jää paikallisten tai muiden julkisten 
viranomaisten maksettaviksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 83
13 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) kaikkien 7 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti kerättyjen käytettyjen 
kannettavien paristojen ja akkujen
keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä, 
sekä

a) kaikkien 7 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan 
a ja c alakohdan mukaisesti kerättyjen 
käytettyjen kannettavien paristojen ja 
akkujen keräämisestä, käsittelystä ja 
kierrätyksestä, sekä

Or. en

Perustelu

7 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat vaatia muiden 
taloudellisten toimijoiden osallistuvan keräysjärjestelmiin. 13 artiklan mukaan 
jäsenvaltioiden on taattava, että tuottajat tai näiden puolesta toimivat kolmannet osapuolet 
rahoittavat kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä.

Jos jäsenvaltio vaatii jakelijoita osallistumaan keräysjärjestelmiin, jakelivat voisivat siksi 
vaatia rahallista korvausta rajallisista kustannuksista, joita niille aiheutuu käytettyjen 
paristojen keräämisestä. Tämä voisi vaarantaa olemassaolevat keräysjärjestelmät Belgiassa 
ja muissa jäsenvaltioissa.

Toisaalta pidämme tärkeänä sitä, että keräyskustannuksista vastaavat paristoja myyvät tahot 
(tuottajat ja jakelijat) niin, että nämä kustannukset eivät jää paikallisten tai muiden julkisten 
viranomaisten maksettaviksi.

Tarvitaan julkisia tiedotuskampanjoita, jotta keräys- ja kierrätysjärjestelmät onnistuisivat ja 
jotta voitaisiin välttää se, että käyttäjät heittävät paristot pois tavallisen yhdyskuntajätteen 
mukana.



AM\584770FI.doc 35/42 PE 364.731v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Carl Schlyter

Tarkistus 84
13 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) kaikkien 7 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti kerättyjen käytettyjen 
kannettavien paristojen ja akkujen
keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä, 
sekä

a) kaikkien 7 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti kerättyjen käytettyjen 
kannettavien paristojen ja akkujen
keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä, 

aa) kaikkien käytettyjen kannettavien 
paristojen ja akkujen keräystä, käsittelyä ja 
kierrätystä koskevista julkisista 
tiedotuskampanjoista, sekä

Or. en

Perustelu

Tarvitaan julkisia tiedotuskampanjoita, jotta keräys- ja kierrätysjärjestelmät onnistuisivat ja 
jotta voitaisiin välttää se, että käyttäjät heittävät paristot pois tavallisen yhdyskuntajätteen 
mukana. On selvennettävä, että tuottajien tulisi maksaa tällaiset julkiset tiedotuskampanjat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 85
13 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

ba) kaikkien käytettyjen paristojen ja 
akkujen keräystä, käsittelyä ja kierrätystä 
koskevista julkisista tiedotuskampanjoista.

Or. en

Perustelu

7 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat vaatia muiden 
taloudellisten toimijoiden osallistuvan keräysjärjestelmiin. 13 artiklan mukaan 
jäsenvaltioiden on taattava, että tuottajat tai näiden puolesta toimivat kolmannet osapuolet 
rahoittavat kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä.

Jos jäsenvaltio vaatii jakelijoita osallistumaan keräysjärjestelmiin, jakelivat voisivat siksi 
vaatia rahallista korvausta rajallisista kustannuksista, joita niille aiheutuu käytettyjen 
paristojen keräämisestä. Tämä voisi vaarantaa olemassaolevat keräysjärjestelmät Belgiassa 
ja muissa jäsenvaltioissa.
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Toisaalta pidämme tärkeänä sitä, että keräyskustannuksista vastaavat paristoja myyvät tahot 
(tuottajat ja jakelijat) niin, että nämä kustannukset eivät jää paikallisten tai muiden julkisten 
viranomaisten maksettaviksi.

Tarvitaan julkisia tiedotuskampanjoita, jotta keräys- ja kierrätysjärjestelmät onnistuisivat ja 
jotta voitaisiin välttää se, että käyttäjät heittävät paristot pois tavallisen yhdyskuntajätteen 
mukana.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 86
13 artiklan 2 a kohta (uusi)

2a) Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kannettavien 
paristojen tuottajat tai niiden puolesta 
toimivat kolmannet osapuolet noudattavat 
velvollisuuksiaan suhteessa markkinoille 
saattamiinsa tuotteisiin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 87
13 artiklan 2 b kohta (uusi)

2b) Jäsenvaltioden on annettava uusia 
tuotteita myyville tuottajille mahdollisuus 
ilmoittaa keräyksestä, käsittelystä ja 
kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset. 
Tätä mahdollisuutta käyttävien tuottajien 
on varmistettava, että
esitetyt kustannukset eivät ylitä todellisia 
kustannuksia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että tuottajat voivat saada takaisin ainakin osan jätteiden käsittelystä 
aiheutuneista kustannuksista, koska he eivät ola ainoita osapuolia, joita paristojen myynti 
hyödyttää. Tämä voitaisiin toteuttaa avoimen erillisten laskujen järjestelmän avulla. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 88
13 artiklan 3 kohta

3. Keräyksestä, käsittelystä ja kierrätyksestä 
aiheutuvia kustannuksia ei ilmoiteta
erikseen loppukäyttäjille uusien 
kannettavien paristojen ja akkujen 
myynnin yhteydessä.

3. Jäsenvaltioiden on taattava, että tuottajat 
voivat periä takaisin keräyksestä, 
käsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvat 
kustannuksensa, mutta näitä kustannuksia 
ei esitetä erikseen myytäessä uusia 
kannettavia paristoja ja akkuja 
loppukäyttäjille.

Or. en

Perustelu

Uuden paristodirektiivin tulisi sisältää tehokas ja avoin rahoitusmekanismi, joka 
mahdollistaa direktiivin tavoitteiden toteuttamisen ympäristöystävällisellä, 
kustannustehokkaalla ja rahoituksen suhteen oikeudenmukaisella tavalla. Jos tähän ei päästä, 
seurauksena on 1) huono palautusaste, mikä johtaa ympäristökuormituksen kasvamiseen, 
koska entistä enemmän paristoja päätyy kaatopaikalle; 2) entistä suuremmat 
ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat paristojen keräysinfrastruktuurin tehottomuuksista 
(esim. energiankulutus ja paristojen kuljetuksista aiheutuvat päästöt sekä mittakaavaetujen 
puuttuminen niiden valvonnassa). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 89
13 artiklan 3 kohta

3. Keräyksestä, käsittelystä ja kierrätyksestä 
aiheutuvia kustannuksia ei ilmoiteta
erikseen loppukäyttäjille uusien 
kannettavien paristojen ja akkujen 
myynnin yhteydessä.

3. Jäsenvaltioiden on taattava, että tuottajat 
voivat periä takaisin keräyksestä, 
käsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvat 
kustannuksensa, mutta näitä kustannuksia 
ei esitetä erikseen myytäessä uusia 
kannettavia paristoja ja akkuja 
loppukäyttäjille.

Or. en

Perustelu

xUuden paristodirektiivin tulisi sisältää tehokas ja avoin rahoitusmekanismi, joka 
mahdollistaa direktiivin tavoitteiden toteuttamisen ympäristöystävällisellä, 
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kustannustehokkaalla ja rahoituksen suhteen oikeudenmukaisella tavalla. Jos tähän ei päästä, 
seurauksena on 1) huono palautusaste, mikä johtaa ympäristökuormituksen kasvamiseen, 
koska entistä enemmän paristoja päätyy kaatopaikalle; 2) entistä suuremmat 
ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat paristojen keräysinfrastruktuurin tehottomuukdista 
(esim. energiankulutus ja paristojen kuljetuksista aiheutuvat päästöt sekä mittakaavaetujen 
puuttuminen niiden valvonnassa). Siksi European Portable Battery Association (EPBA) 
ehdottaa, että tuottajat voisivat periä kustannuksensa takaisin jakeluketjussa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko ja Holger Krahmer

Tarkistus 90
14 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kukin 
tuottaja rekisteröidään.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kukin 
tuottaja rekisteröidään.

Kannettavien paristojen ja akkujen 
tuottajien on ilmoitettava joko erilliset tai 
yhteiset menetelmät, joiden avulla ne 
noudattavat velvollisuuttaan kerätä, 
käsitellä, kierrättää ja loppukäsitellä 
käytettyjä paristoja ja akkuja, jotka 
toimitetaan 7 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisiin kierrätyspisteisiin.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimet sen takaamiseksi, että kaikki 
kannettavien paristojen tuottajat tai heidän 
puolestaan toimivat kolmannet osapuolet 
täyttävät velvollisuutensa suhteessa 
markkinoille saattamiinsa tuotteisiin. 

Or. en

Perustelu

Direktiivin onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki tuottajat rekisteröidään. 

Kannettavien paristojen ja akkujen tuottajien on ilmoitettava erillinen tai yhteinen 
menetelmä, jonka avulla ne täyttävät velvoitteensa liittyen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin jätettyjen käytettyjen paristojen ja akkujen 
käsittelyyn, kierrätykseen ja loppukäsittelyyn.

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin sen takaamiseksi, että kaikki kannettavien 
paristojen tuottajat tai näiden puolesta toimivat kolmannet osapuolet täyttävät 
velvollisuutensa suhteessa markkinoille saattamiinsa tuotteisiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Holger Krahmer ja Vittorio Prodi

Tarkistus 91
13 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat tai heidän puolestaan toimivat 
kolmannet osapuolet rahoittavat kaikki 
nettokustannukset, jotka aiheutuvat.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuottajat, heidän puolestaan toimivat 
kolmannet osapuolet tai riippumattomat 
kolmannet osapuolet, jotka osallistuvat 
käytettyjen paristojen keräykseen, 
käsittelyyn ja kierrätykseen, rahoittavat 
nettokustannukset, jotka aiheutuvat:

Or. en

Perustelu

Direktiiviluonnos antaisi riippumattomille kolmansille osapuolille mahdollisuuden kerätä 
teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettäviä paristoja, mutta se ei laajenna periaatetta 
rahoitusta koskevaan vastuuseen. Tarkistuksella pyritään estämään tilanne, jossa tuottajat 
joutuvat maksamaan kohtuuttomia summia sellaisen kolmannen osapuolen valmistamien 
käytettyjen paristojen tai akkujen keräämisestä, jota he eivät ole valinneet tai jota he eivät ole 
pyytäneet tekemään niin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 92
17 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a) Jäsenvaltioiden on taattava, että 
kannettavien paristojen ja akkujen 
valmistajat tiedottavat loppukäyttäjille 
mahdollisuudesta palauttaa käytetyt 
kannettavat paristot ja akut niiden 
myyntipisteisiin.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistusta 7 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta

Tarkistus 93
20 artiklan 3 kohta

3. Kertomukseen on tarvittaessa sisällytettävä 
ehdotuksia tämän direktiivin näitä seikkoja 
koskevien säännösten tarkistamiseksi.

3. Kertomukseen sisältyy ehdotuksia 
direktiivin tarkistamisesta tarkoituksena 
kieltää kadmiumin käyttö paristoissa ja 
akuissa.

Or. en

Perustelu

Kun direktiiviä tarkastellaan uudestaan, komission pitäisi pyrkiä ehdottamaan kadmiumin 
kieltämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson ja Anja Weisgerber PPE-DE-ryhmän puolesta

Tarkistus 94
23 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään …**

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan …** mennessä.

Or. en

Perustelu

Direktiivin lainsäädäntöön siirtämisen päivämäärä jäsenvaltioissa on määritettävä eikä sitä 
saa jättää avoimeksi, jotta voidaan taata tämän direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano 
25 jäsenvaltiossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi ja Holger Krahmer

Tarkistus 95
Liite II a (uusi)

LIITE IIa
LAITERYHMÄT, JOIHIN 5 ARTIKLAA 
EI SOVELLETA
1.Sellaiset laitteet, joiden paristot on 
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juotettu, hitsattu tai kiinnitetty muuten 
pysyvästi päätteisiin jatkuvan virransyötön 
varmistamiseksi vaativassa 
teollisuuskäytössä sekä tietotekniikan ja 
konttoritekniikan muisti- ja 
tietotoimintojen ylläpitämiseksi, silloin kun 
liitteessä I tarkoitettujen paristojen ja 
akkujen käyttö on teknisesti tarpeellista.
2. Tieteelliseen ja ammattikäyttöön 
tarkoitetuissa laitteissa käytetyt viitekennot 
sekä paristot ja akut, jotka on asennettu 
lääketieteellisiin laitteisiin, joiden tarkoitus 
on ylläpitää elintoimintoja, ja sydämen 
tahdistimiin, silloin kun keskeytymätön 
toiminta on elintärkeätä ja vain 
ammattitaitoinen henkilökunta saa poistaa 
paristot ja akut.
3. Kannettavat laitteet, joissa epäpätevän 
henkilöstön suorittama paristojen vaihto 
saattaisi aiheuttaa turvallisuusriskejä 
käyttäjälle tai vaikuttaa laitteen toimintaan,
sekä ammatilliseen käyttöön tarkoitetut 
laitteet, joita on tarkoitus käyttää erittäin 
herkässä ympäristössä, kuten haihtuvien 
aineiden läheisyydessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen mukaan poistamista olisi helpotettava.

Säännökset vastaavat sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 4 artiklaa sekä 
paristodirektiivin 1991/157 5 artiklaa.

Tarkistuksella esitetään uudelleen parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 92 5 artiklan 
1 a alakohtaan (uusi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson PPE-DE-ryhmän puolesta

Tarkistus 96
Liite III, B-osa, 3 kohdan johdantokappale

Kierrätysprosesseissa on saavutettava
seuraavat kierrätykselle asetetut 

Jäsenvaltioiden on taattava, että 
kierrätysprosesseissa saavutetaan seuraavat 
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vähimmäistavoitteet: kierrätykselle asetetut vähimmäistavoitteet:

Or. en

Perustelu

Juuri jäsenvaltioita on pidettävä vastuullisina siitä, että tavoitteet saavutetaan.


