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PAKEITIMAI 35-96

Rekomendacijos projektas antrajam svarstymui (PE 362.634v01-00)
Johannes Blokland
Dėl Direktyvos dėl baterijų ir akumuliatorių bei dėl baterijų ir akumuliatorių atliekų priėmimo 
ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo

Tarybos bendroji pozicija (5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Carl Schlyter

Pakeitimas 35
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) 1988 m. sausio 25 d. Tarybos 
rezoliucijoje dėl Bendrijos veiksmų 
programos kovai su aplinkos tarša kadmiu 
pabrėžiamas kadmio naudojimo tais 
atvejais, kai nėra tinkamų alternatyvų, 
apribojimas kaip vienas pagrindinių 
kadmio panaudojimo strategijos, kuria 
siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir 
aplinką, elementų.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu šios direktyvos priemones, susijusias su kadmio naudojimu, įtraukti į bendrą ES 
politikos dėl kadmio naudojimo kontekstą. 
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Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 36
5 konstatuojamoji dalis

Siekiant užkirsti kelią baterijų ir 
akumuliatorių išmetimui į aplinką ją 
užteršiant ir nesupainioti galutinių vartotojų 
skirtingais atliekų tvarkymo reikalavimais, 
taikomais skirtingoms baterijoms ir 
akumuliatoriams, ši direktyva turėtų būti 
taikoma visoms į Bendrijos rinką 
pateikiamoms baterijoms ir 
akumuliatoriams. Taip išplėtus taikymo sritį 
būtų taip pat užtikrinta, kad bus daug 
ekonomiškiau surenkama ir perdirbama bei 
kiek įmanoma taupomi ištekliai.

Siekiant užkirsti kelią baterijų ir 
akumuliatorių išmetimui į aplinką ją 
užteršiant ir nesupainioti galutinių vartotojų 
skirtingais atliekų tvarkymo reikalavimais, 
taikomais skirtingoms baterijoms ir 
akumuliatoriams, ši direktyva turėtų būti 
taikoma visoms į Bendrijos rinką 
pateikiamoms baterijoms ir 
akumuliatoriams. Taip išplėtus taikymo sritį 
būtų taip pat užtikrinta, kad bus daug 
ekonomiškiau surenkama ir perdirbama, 
kiek įmanoma taupomi ištekliai bei visi 
susiję ūkio subjektai skirs atitinkamą 
finansavimą.

Or. en

Pagrindimas

Visų susijusių šalių skiriamas atitinkamas finansavimas yra pagrindinis reikalavimas, kuris 
leistų užtikrinti, kad Baterijų direktyvos tikslai bus pasiekti.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 37
7 konstatuojamoji dalis

Tikslinga nešiojamas baterijas bei 
akumuliatorius skirti nuo pramoninių bei 
automobiliams skirtų baterijų ir 
akumuliatorių. Pramoninių ir 
automobiliams skirtų baterijų bei 
akumuliatorių šalinimas išmetant į 
sąvartynus arba juos deginant turėtų būti 
uždraustas.

Tikslinga skirti nešiojamas, automobiliams 
skirtas ir pramonines baterijas bei 
akumuliatorius. Nešiojamosios baterijos ir 
akumuliatoriai yra baterijos ir 
akumuliatoriai, kurie yra plačiai 
naudojami įvairiose su vartojimu 
susijusiose srityse ir kurių didžiąją dalį 
išmeta namų ūkiai. Automobiliams skirtas 
baterijas ir akumuliatorius taip pat dažnai 
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išmeta namų ūkiai. Būtina užtikrinti, kad 
namų ūkiai turėtų galimybę lengvai išmesti 
šias baterijas ir akumuliatorius atskirai, 
kad būtų galima išvengti jų susimaišymo su 
įvairiomis buities atliekomis ar kitomis 
mišriomis atliekomis. Pramoninės baterijos 
ir akumuliatoriai yra tokios baterijos ir 
akumuliatoriai, kurie yra naudojami 
tokiems tikslams, kad jų išmetimas iš namų 
ūkių yra mažiau tikėtinas. Pramonines ir 
automobiliams skirtas baterijas, dėl didelių 
jų matmenų, yra lengviau identifikuoti ir 
atskirai surinkti. Jas visas įmanoma 
surinkti atskirai, todėl šių baterijų ir 
akumuliatorių išmetimas į sąvartynus arba 
deginimas turėtų būti uždraustas. Dėl mažų 
matmenų ir labai įvairaus nešiojamų 
baterijų panaudojimo, užtikrinti, kad šios 
baterijos nepatektų į mišrias atliekas yra 
daug sudėtingiau. Taigi, siekiant 
maksimaliai išvengti šių baterijų ir 
akumuliatorių išmetimo į sąvartynus ir 
deginimo, reikėtų nustatyti surinkimo 
užduotis. 

Or. en

Pagrindimas

Aiškiai įvardijus baterijų skirstymo į skirtingus tipus priežastis, būtų paprasčiau interpretuoti 
baterijų apibrėžimus ir įgyvendinti direktyvą.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis ir Anne Laperrouze

Pakeitimas 38
8 konstatuojamoji dalis

Prie pramoninių baterijų ir akumuliatorių 
priskiriamos, pavyzdžiui, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami kaip avarinio ar 
pagalbinio elektros energijos tiekimo 
šaltiniai ligoninėse, oro uostuose ar 
biuruose, baterijos ir akumuliatoriai, 
naudojami traukiniuose ar lėktuvuose ir 
baterijos ir akumuliatoriai, naudojami 

Prie pramoninių baterijų ir akumuliatorių 
priskiriamos, pavyzdžiui, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami kaip avarinio ar 
pagalbinio elektros energijos tiekimo 
šaltiniai viešuosiuose statiniuose, tokiuose 
kaip tuneliai, ligoninės, kinai, muziejai, 
daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai, oro 
uostai ar biurai, baterijos ir akumuliatoriai, 
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atviroje jūroje esančiose naftos gavybos 
platformose ar švyturiuose. Pavyzdžiai taip 
pat gali būti baterijos ir akumuliatoriai, 
sukurti išimtinai parduotuvėse ir 
restoranuose naudojamiems nešiojamiems 
mokėjimo terminalams, parduotuvėse 
naudojamiems brūkšninio kodo 
skaitytuvams televizijose ir profesionaliose 
studijose naudojamai profesionaliai vaizdo 
aparatūrai, prie kalnakasių ir profesionalių 
nardytojų šalmų pritvirtintoms kalnakasių ir 
nardymo lempoms, pagalbinės baterijos ir 
akumuliatoriai, neleidžiantys, kad elektra 
valdomos durys būtų blokuojamos ar 
suspaustų žmones, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami valdymui ar 
įvairių rūšių matavimo ir valdymo įrangoje, 
bei baterijos ir akumuliatoriai, naudojami 
saulės pultuose, foto įtampą ir kitus 
atnaujinamos energijos šaltinius 
naudojančiuose įrengimuose. Prie 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių taip pat 
priskiriamos baterijos ir akumuliatoriai, 
naudojami elektra varomose transporto 
priemonės, pavyzdžiui, elektromobiliuose, 
invalidų vežimėliuose, dviračiuose, oro 
uoste naudojamose transporto priemonėse ir 
automatinėse transporto priemonėse. Čia 
išvardyti ne visi pavyzdžiai, todėl bet kuri 
baterija ar akumuliatorius, kurie nėra 
sandarūs ir nėra skirti automobiliams, turėtų 
būti laikomi pramoniniais.

naudojami traukiniuose ar lėktuvuose, ir 
baterijos ir akumuliatoriai, naudojami 
atviroje jūroje esančiose naftos gavybos 
platformose ar švyturiuose. Pavyzdžiai taip 
pat gali būti baterijos ir akumuliatoriai, 
sukurti išimtinai parduotuvėse ir 
restoranuose naudojamiems nešiojamiems 
mokėjimo terminalams, parduotuvėse
naudojamiems brūkšninio kodo 
skaitytuvams televizijose ir profesionaliose 
studijose naudojamai profesionaliai vaizdo 
aparatūrai, prie kalnakasių ir profesionalių 
nardytojų šalmų pritvirtintoms kalnakasių ir 
nardymo lempoms, pagalbinės baterijos ir 
akumuliatoriai, neleidžiantys, kad elektra 
valdomos durys būtų blokuojamos ar 
suspaustų žmones, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami valdymui ar 
įvairių rūšių matavimo ir valdymo įrangoje, 
bei baterijos ir akumuliatoriai, naudojami 
saulės pultuose, foto įtampą ir kitus 
atnaujinamos energijos šaltinius 
naudojančiuose įrengimuose. Prie 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių taip pat 
priskiriamos baterijos ir akumuliatoriai, 
naudojami elektra varomose transporto 
priemonės, pavyzdžiui, elektromobiliuose, 
invalidų vežimėliuose, dviračiuose, oro 
uoste naudojamose transporto priemonėse ir 
automatinėse transporto priemonėse. Čia 
išvardyti ne visi pavyzdžiai, todėl bet kuri 
baterija ar akumuliatorius, kurie nėra 
sandarūs ir nėra skirti automobiliams, turėtų 
būti laikomi pramoniniais.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas suteikia daugiau aiškumo Tarybos bendrosios pozicijos 8 
konstatuojamajai daliai. Dar yra daug šioje dalyje neįvardytų pastatų ir struktūrų, kuriems 
yra būtini avarinio ar pagalbinio elektros energijos tiekimo šaltiniai.

Avarinio ar pagalbinio elektros energijos tiekimo šaltiniai (reikalingi vėdinimui, apšvietimui, 
liftų darbui,  prieigai ir kt. palaikyti) ypač reikalingi masinio žmonių susibūrimo, gyvenimo ar 
keliavimo vietose, tokiose kaip kinai, muziejai, daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai, kuriuos 
reikėtų aiškiai įvardyti. Tekste turėtų būti paminėtos šios struktūros ir pastatai. Reikia įtraukti 
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ir požeminius tunelius.

Pakeitimą pateikė Chris Davies ir Holger Krahmer

Pakeitimas 39
8 konstatuojamoji dalis

Prie pramoninių baterijų ir akumuliatorių 
priskiriamos, pavyzdžiui, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami kaip avarinio ar 
pagalbinio elektros energijos tiekimo 
šaltiniai ligoninėse, oro uostuose ar 
biuruose, baterijos ir akumuliatoriai, 
naudojami traukiniuose ar lėktuvuose ir 
baterijos ir akumuliatoriai, naudojami 
atviroje jūroje esančiose naftos gavybos 
platformose ar švyturiuose. Pavyzdžiai taip 
pat gali būti baterijos ir akumuliatoriai, 
sukurti išimtinai parduotuvėse ir 
restoranuose naudojamiems nešiojamiems 
mokėjimo terminalams, parduotuvėse 
naudojamiems brūkšninio kodo 
skaitytuvams televizijose ir profesionaliose 
studijose naudojamai profesionaliai vaizdo 
aparatūrai, prie kalnakasių ir profesionalių 
nardytojų šalmų pritvirtintoms kalnakasių ir 
nardymo lempoms, pagalbinės baterijos ir 
akumuliatoriai, neleidžiantys, kad elektra 
valdomos durys būtų blokuojamos ar 
suspaustų žmones, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami valdymui ar 
įvairių rūšių matavimo ir valdymo įrangoje, 
bei baterijos ir akumuliatoriai, naudojami 
saulės pultuose, foto įtampą ir kitus 
atnaujinamos energijos šaltinius 
naudojančiuose įrengimuose. Prie 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių taip pat 
priskiriamos baterijos ir akumuliatoriai, 
naudojami elektra varomose transporto 
priemonės, pavyzdžiui, elektromobiliuose, 
invalidų vežimėliuose, dviračiuose, oro 
uoste naudojamose transporto priemonėse ir 
automatinėse transporto priemonėse. Čia 
išvardyti ne visi pavyzdžiai, todėl bet kuri 
baterija ar akumuliatorius, kurie nėra 

Prie pramoninių baterijų ir akumuliatorių 
priskiriamos, pavyzdžiui, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami kaip avarinio ar 
pagalbinio elektros energijos tiekimo 
šaltiniai viešuosiuose statiniuose, tokiuose 
kaip ligoninės, kinai, muziejai, 
daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai, 
tuneliai, oro uostai ar biurai, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami traukiniuose ar 
lėktuvuose, ir baterijos ir akumuliatoriai, 
naudojami atviroje jūroje esančiose naftos 
gavybos platformose ar švyturiuose. 
Pavyzdžiai taip pat gali būti baterijos ir 
akumuliatoriai, sukurti išimtinai 
parduotuvėse ir restoranuose naudojamiems 
nešiojamiems mokėjimo terminalams, 
parduotuvėse naudojamiems brūkšninio 
kodo skaitytuvams televizijose ir 
profesionaliose studijose naudojamai 
profesionaliai vaizdo aparatūrai, prie 
kalnakasių ir profesionalių nardytojų šalmų 
pritvirtintoms kalnakasių ir nardymo 
lempoms, pagalbinės baterijos ir 
akumuliatoriai, neleidžiantys, kad elektra 
valdomos durys būtų blokuojamos ar 
suspaustų žmones, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami valdymui ar 
įvairių rūšių matavimo ir valdymo įrangoje, 
bei baterijos ir akumuliatoriai, naudojami 
saulės pultuose, foto įtampą ir kitus 
atnaujinamos energijos šaltinius 
naudojančiuose įrengimuose. Prie 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių taip pat 
priskiriamos baterijos ir akumuliatoriai, 
naudojami elektra varomose transporto 
priemonės, pavyzdžiui, elektromobiliuose, 
invalidų vežimėliuose, dviračiuose, oro 
uoste naudojamose transporto priemonėse ir 
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sandarūs ir nėra skirti automobiliams, turėtų 
būti laikomi pramoniniais.

automatinėse transporto priemonėse. Čia 
išvardyti ne visi pavyzdžiai, todėl bet kuri 
baterija ar akumuliatorius, kurie nėra 
sandarūs ir nėra skirti automobiliams, turėtų 
būti laikomi pramoniniais.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas suteikia daugiau aiškumo Tarybos bendrosios pozicijos 8 
konstatuojamajai daliai. Dar yra daug šioje dalyje neįvardytų pastatų ir struktūrų, kuriems 
yra būtini avarinio ar pagalbinio elektros energijos tiekimo šaltiniai.

Avarinio ar pagalbinio elektros energijos tiekimo šaltiniai (reikalingi vėdinimui, apšvietimui, 
liftų darbui,  prieigai ir kt. palaikyti), yra  ypač reikalingi masinio žmonių susibūrimo, 
gyvenimo ar keliavimo vietose, tokiose kaip kinai, muziejai, tuneliai ir daugiaaukščiai 
gyvenamieji pastatai. Tekste turėtų būti paminėtos šios struktūros ir pastatai.

Pakeitimą EPP-DE frakcijos vardu pateikė Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan 
Gaľa ir Anja Weisgerber 

Pakeitimas 40
8 konstatuojamoji dalis

Prie pramoninių baterijų ir akumuliatorių 
priskiriamos, pavyzdžiui, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami kaip avarinio ar 
pagalbinio elektros energijos tiekimo 
šaltiniai ligoninėse, oro uostuose ar 
biuruose, baterijos ir akumuliatoriai, 
naudojami traukiniuose ar lėktuvuose ir 
baterijos ir akumuliatoriai, naudojami 
atviroje jūroje esančiose naftos gavybos 
platformose ar švyturiuose. Pavyzdžiai taip 
pat gali būti baterijos ir akumuliatoriai, 
sukurti išimtinai parduotuvėse ir 
restoranuose naudojamiems nešiojamiems 
mokėjimo terminalams, parduotuvėse 
naudojamiems brūkšninio kodo 
skaitytuvams televizijose ir profesionaliose 
studijose naudojamai profesionaliai vaizdo 
aparatūrai, prie kalnakasių ir profesionalių 
nardytojų šalmų pritvirtintoms kalnakasių ir 

Prie pramoninių baterijų ir akumuliatorių 
priskiriamos, pavyzdžiui, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami kaip avarinio ar 
pagalbinio elektros energijos tiekimo 
šaltiniai viešuosiuose statiniuose, tokiuose 
kaip tuneliai, ligoninės, kinai, muziejai, 
daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai, oro 
uostai ar biurai, baterijos ir akumuliatoriai, 
naudojami traukiniuose ar lėktuvuose, ir 
baterijos ir akumuliatoriai, naudojami 
atviroje jūroje esančiose naftos gavybos 
platformose ar švyturiuose. Pavyzdžiai taip 
pat gali būti baterijos ir akumuliatoriai, 
sukurti išimtinai parduotuvėse ir 
restoranuose naudojamiems nešiojamiems 
mokėjimo terminalams, parduotuvėse 
naudojamiems brūkšninio kodo 
skaitytuvams televizijose ir profesionaliose 
studijose naudojamai profesionaliai vaizdo 
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nardymo lempoms, pagalbinės baterijos ir 
akumuliatoriai, neleidžiantys, kad elektra 
valdomos durys būtų blokuojamos ar 
suspaustų žmones, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami valdymui ar 
įvairių rūšių matavimo ir valdymo įrangoje, 
bei baterijos ir akumuliatoriai, naudojami 
saulės pultuose, foto įtampą ir kitus 
atnaujinamos energijos šaltinius 
naudojančiuose įrengimuose. Prie 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių taip pat 
priskiriamos baterijos ir akumuliatoriai, 
naudojami elektra varomose transporto 
priemonės, pavyzdžiui, elektromobiliuose, 
invalidų vežimėliuose, dviračiuose, oro 
uoste naudojamose transporto priemonėse ir 
automatinėse transporto priemonėse. Čia 
išvardyti ne visi pavyzdžiai, todėl bet kuri 
baterija ar akumuliatorius, kurie nėra 
sandarūs ir nėra skirti automobiliams, turėtų 
būti laikomi pramoniniais.

aparatūrai, prie kalnakasių ir profesionalių 
nardytojų šalmų pritvirtintoms kalnakasių ir 
nardymo lempoms, pagalbinės baterijos ir 
akumuliatoriai, neleidžiantys, kad elektra 
valdomos durys būtų blokuojamos ar 
suspaustų žmones, baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami valdymui ar 
įvairių rūšių matavimo ir valdymo įrangoje, 
bei baterijos ir akumuliatoriai, naudojami 
saulės pultuose, foto įtampą ir kitus 
atnaujinamos energijos šaltinius 
naudojančiuose įrengimuose. Prie 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių taip pat 
priskiriamos baterijos ir akumuliatoriai, 
naudojami elektra varomose transporto 
priemonės, pavyzdžiui, elektromobiliuose, 
invalidų vežimėliuose, dviračiuose, oro 
uoste naudojamose transporto priemonėse ir 
automatinėse transporto priemonėse. Čia 
išvardyti ne visi pavyzdžiai, todėl bet kuri 
baterija ar akumuliatorius, kurie nėra 
sandarūs ir nėra skirti automobiliams, turėtų 
būti laikomi pramoniniais.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas suteikia daugiau aiškumo Tarybos bendrosios pozicijos 8 
konstatuojamajai daliai. Dar yra daug šioje dalyje neįvardytų pastatų ir struktūrų, kuriems 
yra būtini avarinio ar pagalbinio elektros energijos tiekimo šaltiniai.

Avarinio ar pagalbinio elektros energijos tiekimo šaltiniai (reikalingi vėdinimui, apšvietimui, 
liftų darbui,  prieigai ir kt. palaikyti), ypač reikalingi masinio žmonių susibūrimo, gyvenimo 
ar keliavimo vietose, tokiose kaip kinai, muziejai, daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai, 
kuriuos reikėtų aiškiai įvardyti. Tekste turėtų būti paminėtos šios struktūros ir pastatai. Reikia 
įtraukti ir požeminius tunelius.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 41
10 konstatuojamoji dalis

Komisija turėtų įvertinti poreikį adaptuoti 
šią direktyvą atsižvelgdama į turimą 
techninę bei mokslinę informaciją. Ypač 

Komisija turėtų įvertinti poreikį adaptuoti 
šią direktyvą, atsižvelgdama į turimą 
techninę bei mokslinę informaciją. Ypač bet 
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Komisija turėtų peržiūrėti išimtį dėl kadmio 
draudimo netaikymo nešiojamose 
baterijose ir akumuliatoriuose, skirtuose 
naudoti bevieliuose elektros įrankiuose.
Bevielių elektros įrankių pavyzdžiai yra 
įrankiai, kuriais vartotojai ir specialistai 
tekina, frezuoja, šlifuoja, galanda, pjauna, 
raižo, karpo, gręžia, daro skyles, štampuoja, 
kala, kniedija, sriegia, poliruota ir panašiai 
apdoroja medį, metalą ar kitą medžiagą, 
taip pat pjauna žolę, pjausto šakas ar daro 
kitus sodo darbus.

koks poreikis iš dalies keisti tam tikrų 
baterijų tiekimo į rinką draudimą turi būti 
paremtas rizikos įvertinimu, atsižvelgiant į 
visus atitinkamus mokslinius įrodymus, 
įrodančius poreikį tam tikrą medžiagą 
drausti. 

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu pabrėžti, kad bet kokios medžiagos naudojimo draudimas gali būti įvestas ir 
pateisinamas tik remiantis rizikos įvertinimu ir atsižvelgiant į atitinkamus mokslinius 
įrodymus, įrodančius poreikį drausti tam tikros medžiagos naudojimą.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi ir Holger Krahmer

Pakeitimas 42
10 konstatuojamoji dalis

Komisija turėtų įvertinti poreikį adaptuoti 
šią direktyvą atsižvelgdama į turimą 
techninę bei mokslinę informaciją. Komisija 
turėtų peržiūrėti išimtį dėl kadmio draudimo 
netaikymo nešiojamose baterijose ir 
akumuliatoriuose, skirtuose naudoti 
bevieliuose elektros įrankiuose. Bevielių 
elektros įrankių pavyzdžiai yra įrankiai, 
kuriais vartotojai ir specialistai tekina, 
frezuoja, šlifuoja, galanda, pjauna, raižo, 
karpo, gręžia, daro skyles, štampuoja, kala, 
kniedija, sriegia, poliruota ir panašiai 
apdoroja medį, metalą ar kitą medžiagą, taip 
pat pjauna žolę, pjausto šakas ar daro kitus 
sodo darbus.

Komisija turėtų įvertinti poreikį adaptuoti 
šią direktyvą atsižvelgdama į turimą 
techninę bei mokslinę informaciją. Komisija 
turėtų peržiūrėti išimtį dėl kadmio draudimo 
netaikymo nešiojamose baterijose ir 
akumuliatoriuose, skirtuose naudoti 
bevieliuose elektros įrankiuose. Bevielių 
elektros įrankių pavyzdžiai yra įrankiai, 
kuriais vartotojai ir specialistai tekina, 
frezuoja, šlifuoja, galanda, pjauna, raižo, 
karpo, gręžia, daro skyles, matuoja, 
griauna, renka nuolaužas, štampuoja, kala, 
kniedija, sriegia, sujungia atskiras dalis,
poliruota ir panašiai apdoroja medį, metalą ir 
sintetines arba kompozicines medžiagas,
kitas medžiagas, taip pat pjauna žolę, pjausto 
šakas ar daro kitus sodo darbus.

Or. en
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Pagrindimas

Bevielius elektros įrankius naudoja įvairiausių tipų naudotojai įvairioje aplinkoje.  Nereikėtų 
griežtai apriboti veiklų sąrašo; jį derėtų palikti atvirą, kad būtų galima įtraukti ir daugiau 
veiklų, kuriose naudojami bevieliai elektros įrankiai.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Carl Schlyter

Pakeitimas 43
13 konstatuojamoji dalis

Pageidautina, kad valstybės narės 
garantuotų didelį baterijų ir akumuliatorių 
atliekų surinkimo ir perdirbimo procentą ir 
taip pasiektų aukštą aplinkos apsaugos ir 
medžiagų naudojimo Bendrijoje lygį. Todėl 
šia direktyva turėtų būti valstybėms narėms 
nustatytos minimalios surinkimo ir 
perdirbimo užduotys. Surinkimo procentą 
reikėtų apskaičiuoti remiantis vidutiniais 
metiniais ankstesnių metų pardavimais, tam 
kad valstybėms narėms būtų nustatytos 
užduotys, kurias galima palyginti ir kurios 
būtų proporcingos baterijų vartojimo lygiui 
atitinkamoje valstybėje.

Turėtų būti reikalaujama, kad valstybės 
narės garantuotų didelį baterijų ir 
akumuliatorių atliekų surinkimo ir 
perdirbimo procentą ir taip pasiektų aukštą 
aplinkos apsaugos ir medžiagų perdirbimo
Bendrijoje lygį. Todėl šia direktyva turėtų 
būti valstybėms narėms nustatytos 
minimalios surinkimo ir perdirbimo 
užduotys. Surinkimo procentą reikėtų 
apskaičiuoti remiantis vidutiniais metiniais 
ankstesnių metų pardavimais, tam kad 
valstybėms narėms būtų nustatytos 
užduotys, kurias galima palyginti ir kurios 
būtų proporcingos baterijų vartojimo lygiui 
atitinkamoje valstybėje.

Or. en

Pagrindimas

Pakartojamas Komisijos tekstas ir 2 pakeitimas iš pirmojo svarstymo. 

Direktyva nustato aiškius įpareigojimus surinkti ir perdirbti. Todėl šių įpareigojimų 
įvykdymas nėra tik pageidautinas, tai – konkretus valstybėms narėms keliamas reikalavimas. 

Šioje direktyvoje neaptariami jokie naudojimo tikslai, joje aptariami perdirbimo tikslai, taigi, 
reikėtų atitinkamai pakoreguoti vartojamus terminus. 

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 44
15 konstatuojamoji dalis
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(15) Visos suinteresuotos šalys turėtų turėti 
galimybę dalyvauti surinkimo, apdorojimo ir 
perdirbimo sistemose. Tos schemos turėtų 
vengti importuotų gaminių diskriminacijos, 
prekybos barjerų ar konkurencijos 
iškraipymų.

(15) Visos suinteresuotos šalys turėtų turėti 
galimybę dalyvauti surinkimo, apdorojimo ir 
perdirbimo sistemose. Gamintojų ir 
platintojų dalyvavimas surinkimo sistemose 
turėtų būti privalomas. Tos schemos turėtų 
vengti importuotų gaminių diskriminacijos, 
prekybos barjerų ar konkurencijos 
iškraipymų.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai, prisiimdami atsakomybę, ir platintojai dėl savo padėties surinkimo sistemoje 
vaidina labai svarbų vaidmenį siekiant šioje direktyvoje nustatytų tikslų. 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 45
17 konstatuojamoji dalis

Pagrindiniai baterijų ir akumuliatorių atliekų 
tvarkymo finansavimo principai turėtų būti 
nustatyti Bendrijos lygiu. Finansavimo 
sistemos turėtų padėti garantuoti didelį 
surinkimo ir perdirbimo procentą ir 
įgyvendinti gamintojo atsakomybės principą. 
Todėl gamintojai turėtų padengti visų 
surinktų baterijų ir akumuliatorių surinkimo, 
apdorojimo ir perdirbimo išlaidas, atėmus iš 
jų pelną, gautą pardavus utilizuotas 
medžiagas. Tačiau tam tikromis 
aplinkybėmis galėtų būti pateisinamas de 
minimis taisyklių taikymas smulkiems 
gamintojams.

Pagrindiniai baterijų ir akumuliatorių atliekų 
tvarkymo finansavimo principai turėtų būti 
nustatyti Bendrijos lygiu. Finansavimo 
sistemos turėtų padėti garantuoti didelį 
surinkimo ir perdirbimo procentą ir 
įgyvendinti gamintojo atsakomybės principą.
Visi šioje direktyvoje apibrėžti gamintojai 
turi būti registruoti. Gamintojai turėtų 
padengti visų surinktų baterijų ir 
akumuliatorių surinkimo, apdorojimo ir 
perdirbimo išlaidas, atėmus iš jų pelną, gautą 
pardavus utilizuotas medžiagas.
Gamintojams turėtų būti leidžiama 
susigrąžinti šias išlaidas. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant šioje direktyvoje užsibrėžtų tikslų, labai svarbu, kad visi gamintojai, apibrėžti šioje 
direktyvoje, būtų registruoti. Registravimo reikalavimas yra svarbi priemonė, siekiant išvengti 
galimų šios direktyvos nuostatų nesilaikymo atvejų.  

Šioje konstatuojamojoje dalyje taip pat reikia paminėti, kad gamintojams leidžiama 
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susigrąžinti lėšas, skirtas surinkti, apdoroti ir perdirbti. Šis papildymas paaiškina 13 
straipsnio 3 dalį, kurioje nurodyta, kad išlaidos galutiniams vartotojams atskirai 
nenurodomos. Šiame straipsnyje nustatyta, kad konkretus  mokestis negali būti nurodomas 
galutinių vartotojų lygmeniu, tačiau būtų neteisinga šią formuluotę interpretuoti kaip faktą, 
kad gamintojai negali susigražinti atliekų tvarkymo išlaidų.

De minimis taisyklė turėtų būti išbraukta, nes ji nesiderina su gamintojų atsakomybės 
principu. Jos taikymo įteisinimas sudarytų gamintojams daugiau galimybių išvengti 
atsakomybės. 

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 46
3 straipsnio 6 punktas

6) „pramoninė baterija ar akumuliatorius“ –
tai bet kokia baterija ar akumuliatorius, 
skirtas naudoti tik pramonėje ar 
profesionalioje veikloje arba naudojamas 
visų rūšių elektrinėse transporto priemonėse;

6) „pramoninė baterija ar akumuliatorius“ –
tai bet kokia baterija ar akumuliatorius, 
skirtas naudoti tik pramonėje ar 
profesionalioje veikloje arba naudojamas 
visų rūšių elektrinėse transporto priemonėse, 
arba toks, kuris nėra sandarus ir nėra 
skirtas automobiliams, arba toks, kuris 
negali būti nešiojamas ir nėra skirtas 
automobiliams;

Or. en

Pagrindimas

Nešiojamųjų baterijų apibrėžimas:
„nešiojamoji baterija ar akumuliatorius“ – tai bet kokia baterija ar akumuliatorius, kuris:
(a) yra sandarus ir
(b) gali būti nešiojamas, ir
(c) nėra nei pramoninė baterija ar akumuliatorius, nei automobiliams skirta baterija ar 

akumuliatorius;“
Tai reiškia, kad nesandarių baterijų, kurios gali būti nešiojamos ir nėra skirtos 
automobiliams arba nėra skirtos išimtinai naudoti pramonėje arba profesionaliam 
naudojimui, negalima priskirti nei vienai iš šių trijų kategorijų. Tą patį galima pasakyti ir 
apie sandarias baterijas, kurios negali būti nešiojamos, bet nėra skirtos automobiliams arba 
naudojimui išimtinai pramonėje arba profesionaliems tikslams. Pasiūlytas pakeitimas leidžia 
šio neaiškumo išvengti.
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Pakeitimą pateikė Marios Matsakis ir Anne Laperrouze

Pakeitimas 47
3 straipsnio 8 punktas

8) „perdirbimas“ – tai atliekų perdirbimas 
gamybos proceso metu, kad jos būtų 
naudojamos pirminėms arba kitoms 
reikmėms, išskyrus energijos gavybą;

8) „perdirbimas“ – tai atliekų perdirbimas 
gamybos proceso metu, kad jos būtų 
naudojamos pirminėms arba kitoms 
reikmėms, išskyrus energijos gavybą, kai 
naudojamos degiosios atliekos, kurias 
tiesiogiai deginant su kitomis arba be kitų 
atliekų išsiskyrusi šiluma yra būdas 
energijai išgauti;

Or. en

Pagrindimas

Šis apibrėžimas turi visiškai atitikti Direktyvoje dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir 
Direktyvoje dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (angl. WEEE ir ELVdirectives) 
3 straipsnio e punkte pateiktą perdirbimo apibrėžimą.

Pakeitimą EPP-DE frakcijos vardu pateikė Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan 
Gaľa ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 48
3 straipsnio 8 punktas

8) „perdirbimas“ – tai atliekų perdirbimas 
gamybos proceso metu, kad jos būtų 
naudojamos pirminėms arba kitoms 
reikmėms, išskyrus energijos gavybą;

8) „perdirbimas“ – tai atliekų perdirbimas 
gamybos proceso metu, kad jos būtų 
naudojamos pirminėms arba kitoms 
reikmėms, išskyrus energijos gavybą, kai 
naudojamos degiosios atliekos, kurias 
tiesiogiai deginant su kitomis arba be kitų 
atliekų išsiskyrusi šiluma yra būdas 
energijai išgauti;

Or. en

Pagrindimas

Šis apibrėžimas turi visiškai atitikti Direktyvoje dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir 
Direktyvoje dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (angl. WEEE ir ELV directives) 
3 straipsnio e punkte pateiktą perdirbimo apibrėžimą.
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Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 49
3 straipsnio 8 punktas

8) „perdirbimas“ – tai atliekų perdirbimas 
gamybos proceso metu, kad jos būtų 
naudojamos pirminėms arba kitoms 
reikmėms, išskyrus energijos gavybą;

8) „perdirbimas“ – tai atliekų perdirbimas 
gamybos proceso metu, kad jos būtų 
naudojamos pirminėms arba kitoms 
reikmėms, išskyrus energijos gavybą, kai 
naudojamos degiosios atliekos, kurias 
tiesiogiai deginant su kitomis arba be kitų 
atliekų išsiskyrusi šiluma yra būdas 
energijai išgauti;

Or. en

Pagrindimas

Šis apibrėžimas turi visiškai atitikti Direktyvoje dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir 
Direktyvoje dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (angl. WEEE ir ELV directives) 
3 straipsnio e punkte pateiktą perdirbimo apibrėžimą.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Carl Schlyter

Pakeitimas 50
3 straipsnio 10 a punktas (naujas)

10a) „uždaras ciklas“ – tai sistema, kurioje 
gamintojas arba jam atstovaujanti trečioji 
šalis priima atgal panaudotas baterijas 
arba akumuliatorius su tikslu panaudoti 
juose esantį metalą gaminant naujas 
baterijas arba akumuliatorius;

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas iš dalies pakeistas Komisijos apibrėžimas. 

Uždarą ciklą reikėtų apibrėžti atsižvelgiant į pranešėjo siūlomą IIIB priedo pakeitimą. 
Perdirbimo sistemą galima vadinti uždaru ciklu tik tuo atveju, jei baterijose esantis metalas 
yra pakartotinai naudojamas gaminat baterijas ir akumuliatorius, o ne kokiems nors naujiems 
produktams gaminti. 
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 51
3 straipsnio 12 punktas

12) „gamintojas“ – tai bet kuris valstybėje 
narėje esantys asmuo, kuris, nepriklausomai 
nuo naudojamo pardavimo būdo, įskaitant 
1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos 
sutartimis, apibrėžtas nuotolinio ryšio 
priemones, pirmą kartą profesiniais 
pagrindais pateikia baterijas ar 
akumuliatorius, įskaitant tas baterijas ar 
akumuliatorius, įskaitant tas baterijas ar 
akumuliatorius, kurie įmontuoti į prietaisus 
ar transporto priemones, į tos valstybės 
narės rinką;

12) „gamintojas“ – tai bet kuris valstybėje 
narėje esantys asmuo, kuris, nepriklausomai 
nuo naudojamo pardavimo būdo, įskaitant 
1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos 
sutartimis, apibrėžtas nuotolinio ryšio 
priemones:

(a) gamina ir parduoda baterijas ar 
akumuliatorius, naudodamas savo prekės 
ženklą, įskaitant tas baterijas ar 
akumuliatorius, kurie įmontuoti į prietaisus 
ar transporto priemones;
(b) perparduoda kito tiekėjo pagamintas 
baterijas ar akumuliatorius arba į 
prietaisus įmontuotus baterijas ar 
akumuliatorius, naudodamas savo prekės 
ženklą, su sąlyga, kad jų tiekėjas negalės 
būti nustatytas; arba
(c) profesionaliais pagrindais į Bendrijos 
rinką importuoja arba iš jos eksportuoja 
baterijas, akumuliatorius arba prietaisus.
Atsižvelgiant į 9, 15, 18, 20, 22–25 ir 33 
straipsnių įgyvendinimą, „gamintojas“ – tai 
bet kuris asmuo, kuris nepriklausomai nuo 
naudojamo pardavimo būdo, įskaitant 
Direktyvoje 97/7/EB apibrėžtas nuotolinio 
ryšio priemones, pirmą kartą 
profesionaliais pagrindais pateikia 
baterijas ar akumuliatorius į kurios nors 
valstybės narės rinką.
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pakeičia 12 pakeitimą.

Siekiant išvengti problemų, su kuriomis buvo susiduriama įgyvendinant Direktyvą dėl elektros 
ir elektroninės įrangos atliekų, turi būti aiškiai nurodyta, kad, įgyvendinant šios direktyvos 9, 
15, 18, 20, 22–24, 25 ir 33 straipsnius, gamintojas yra tas asmuo, kuris pirmą kartą pateikia 
baterijas ar akumuliatorius į kurios nors valstybės narės rinką.

Pakeitimą EPP-DE frakcijos vardu pateikė Caroline Jackson

Pakeitimas 52
3 straipsnio 16 a punktas (naujas)

16a) „uždaras ciklas“  reiškia, kad 
išeikvotose baterijose arba 
akumuliatoriuose esantys metalai bus 
maksimaliai panaudoti naujiems 
produktams gaminti.

Or. en

Pagrindimas

Ne visi metalai, gaunami perdirbant baterijų ar akumuliatorių atliekas, bus tinkami naujiems 
produktams gaminti.

Pakeitimą EPP-DE frakcijos vardu pateikė Caroline Jackson

Pakeitimas 53
3 straipsnio 16 b punktas (naujas)

16b) „surinkimo procentas“ – tai 
konkrečios valstybės narės konkrečių 
kalendorinių metų procentinis rodiklis, 
apskaičiuojamas dalinant nešiojamųjų 
baterijų ir akumuliatorių atliekų, surinktų 
pagal 7 straipsnio 1 dalį per tuos 
kalendorinius metus, svorį iš nešiojamųjų 
baterijų ar akumuliatorių, pateiktų į rinką 



PE 364.731v01-00 16/42 AM\584770LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

toje valstybėje narėje per tuos 
kalendorinius metus ir ankstesnius dvejus 
kalendorinius metus, svorio metinio 
vidurkio;    

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „į rinką pateiktų“,  pavartota vietoje formuluotės „galutiniam vartotojui 
parduotų“, leidžia neužkrauti papildomos administracinės naštos mažoms įmonėms. 

Pakeitimą GUE/NGL frakcijos vardu pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 54
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

ba) į prietaisus įmontuotos baterijos ir 
akumuliatoriai, kurių, jiems išsieikvojus, 
galutinis vartotojas negali lengvai išimti.

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja didelė tikimybė, kad prietaisai, į kuriuos įmontuotos baterijos arba akumuliatoriai, 
kuriuos naudotojui sunku išimti, pateks į buities atliekas. Pirmojo svarstymo metu buvo 
priimtas panašiai suformuluotas pakeitimas.

Pakeitimą GUE/NGL frakcijos vardu pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 55
4 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

bb) nešiojamosios baterijos arba 
akumuliatoriai, įskaitant į prietaisus 
įmontuotas baterijas arba akumuliatorius, 
kurių daugiau kaip 0,004 proc. svorio 
sudaro švinas.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į pirmojo svarstymo metu priimtus pakeitimus, švino naudojimas turi būti 
ribojamas. Taryba reikalauja ženklinti baterijas, kuriose esama švino (18 straipsnio 2 dalis), 
bet nemini švino 4 straipsnyje. Šiuo 4 straipsnio pakeitimu paminimas švinas. ES švino 
naudojimas produktų gamyboje yra ribojamas pagal direktyvų dėl eksploatacijai netinkamų 
transporto priemonių (2000/53/EB) ir dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo (2002/96/EB) nuostatas. Baterijų direktyvos kryptis turi 
sutapti su minėtų direktyvų kryptimi.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 56
4 straipsnio 3 dalis

3. 1 straipsnio b punkte nustatytas draudimas 
netaikomas nešiojamoms baterijoms ir 
akumuliatoriams, skirtiems naudoti:

3. 1 straipsnio b punkte nustatytas draudimas
netaikomas:

a) avarinėse ir signalizacijos sistemose, 
įskaitant avarinį apšvietimą;

a) nešiojamosioms baterijoms ir 
akumuliatoriams, skirtiems naudoti
avarinėse ir signalizacijos sistemose, 
įskaitant avarinį apšvietimą; 

b) medicinos įrangoje arba b) kadmiui, naudojamam pramoninėse 
baterijose arba akumuliatoriuose, kurių 
svoris didesnis kaip 30 kg, arba

c) bevieliuose elektros įrankiuose. c) kadmiui, naudojamam gaminti baterijas 
ir akumuliatorius, skirtus lėktuvams ir 
karinės paskirties įrenginiams, išskyrus 
NiCd baterijas, naudojamas elektrinėse 
transporto priemonėse, nes šiems 
įrenginiams taikomos direktyvos 4 
straipsnio 2 dalies a punkto nuostatos.

Or. fr

Pagrindimas

Kalbant apie pramonines baterijas, sveriančias mažiau kaip 30 kg, jau egzistuoja mažiau 
aplinkai kenkiančios alternatyvos, tokios kaip NiCd (NiMH ir švinas) bei tikslus NiCd 
pakaitalas NiZn. Beje, pasklidimo rizika didžiąja dalimi susijusi su baterijos svoriu. Todėl, 
nors ir egzistuoja šios kategorijos pramoninių baterijų pakaitalai, baterijos, sveriančios nuo 
1 iki 30 kg priklauso didelės rizikos kategorijai. Galiausiai, nėra jokių ženklių ypatybių, 
kuriomis skirtųsi traukiniams skirtos pramoninės baterijos, nuo baterijų, skirtų karinės 
paskirties įrenginiams. 
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 57
4 straipsnio 3 dalis

3. 1 dalies b punkte nustatytas draudimas 
netaikomas nešiojamoms baterijos ir 
akumuliatoriams, skirtiems naudoti:

3. 1 dalies b ir ba punktuose nustatytas 
draudimas netaikomas:

a) avarinėse ir signalizacijos sistemose, 
įskaitant avarinį apšvietimą;

a) nešiojamosioms baterijoms arba 
akumuliatoriams, skirtiems naudoti 
avarinėse ir signalizacijų sistemose, įskaitant 
avarinį apšvietimą;

b) medicinos įrangoje; arba b) kadmiui, naudojamam pramoninėse 
baterijose arba akumuliatoriuose; arba

c) bevieliuose elektros įrankiuose. c) kadmiui, naudojamam baterijose ir 
akumuliatoriuose, skirtuose lėktuvams ir 
traukiniams, išskyrus NiCd baterijas, 
naudojamas elektrinėse transporto 
priemonėse, nes šiems įrenginiams 
taikomos Direktyvos 2000/53/EB 4 
straipsnio 2 dalies a punkto nuostatos.  

Or. en

Pagrindimas

Pakeičia 17 pakeitimą, siekiant išaiškinti, kad išimtis yra taikoma 3 straipsnio 6 punkte 
apibrėžtoms pramoninėms baterijoms arba akumuliatoriams. 

Pakartotinai įtraukti EP pirmojo svarstymo 23 ir 82 pakeitimai.

Beveik visi baterijų gamintojai gamina įvairios paskirties NiMH ir Li-ion baterijas kaip 
alternatyvą NiCd baterijoms. Daugelio baterijų gamintojų interneto svetainėse reklamuojamos 
NiMH ir Li-ion baterijos, įskaitant baterijas, skirtas naudoti medicinos įrangoje, avariniam 
apšvietimui ir bevieliuose elektros įrankiuose. Draudimo naudoti NiCd baterijas, skirtas 
naudoti minėtiems tikslams, išimtis nėra pateisinama.  Išimtys, susijusios su baterijų, kuriose 
esama kadmio, naudojimu pramonėje ir traukiniuose bei lėktuvuose yra pateisinamos, nes 
rinkoje kol kas sunku surasti alternatyvų.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels ir Richard Seeber

Pakeitimas 58
4 straipsnio 3 dalies c punktas ir 4 dalis
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c) bevieliuose elektros įrankiuose. c) bevieliuose elektros įrankiuose 
pereinamuoju ketverių metų laikotarpiu 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

4. Komisija peržiūri 3 dalies c punkte 
nurodytą išimtį ir iki ...* pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pranešimą, 
prireikus, su atitinkamais pasiūlymais 
siekiant uždrausti naudoti kadmį baterijose 
akumuliatoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Skaitant siūlomą tekstą, kyla abejonių dėl NiCd baterijų naudojimo elektros įrankiuose. Šis 
netikrumas kelia problemų ir baterijų, ir elektros įrankių gamintojams, nes šie nežino, kurios 
investicijos – ar į NiCd baterijas, ar į alternatyvias baterijų technologijas – bus pelningos 
ilgą laiką.

Todėl mes siūlome šį punktą suformuluoti aiškiau ir uždrausti NiCd baterijų naudojimą 
bevieliuose elektros įrankiuose pasibaigus ketverių metų pereinamajam laikotarpiui nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos. Rinkoje už panašią kainą galima rasti ne tokių pavojingų 
alternatyvų,  pavyzdžiui, NiMH baterijos. Pereinamasis laikotarpis sudarys galimybę 
palaipsniui atsisakyti šių baterijų ir leis baterijų ir elektros įrankių gamintojams 
persiorientuoti į kitas technologijas.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Holger Krahmer

Pakeitimas 59
4 straipsnio 4 dalis

4. Komisija peržiūri 3 dalies c punkte 
nurodytą išimtį ir per ketverius metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą, 
prireikus, su atitinkamais pasiūlymais 
siekiant uždrausti naudoti kadmį baterijose 
akumuliatoriuose.

4. Komisija peržiūri 3 dalies c punkte 
nurodytą išimtį ir ne vėliau kaip per 9 
mėnesius po to, kai gavo iš valstybių narių 
ataskaitas pagal 19 straipsnio 4 dalį,
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą, prireikus, su atitinkamais 
pasiūlymais siekiant uždrausti naudoti kadmį 
baterijose akumuliatoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Peržiūrai skiriamas laikas turi atitikti 19 straipsnio 5 dalyje minimą terminą, per kurį 
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Komisija turi parengti ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą (remdamasi 19 straipsnio 
4 dalyje minimomis valstybių narių įgyvendinimo ataskaitomis).  

Sinchronizavus ataskaitų pagal šią direktyvą rengimą ir turint galimybę įvertinti visą iš 
valstybių narių gautą informaciją tuo pat metu, būtų užtikrintas administracinio darbo krūvio 
optimizavimas.

Ši peržiūra turėtų apimti poveikio vertinimą, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos bei socialinius 
ir ekonominius klausimus.

Pakeitimą EPP-DE frakcijos vardu pateikė Caroline Jackson

Pakeitimas 60
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės užtikrina, kad baterijos 
arba akumuliatoriai nebūtų montuojami į 
prietaisus taip, kad naudotojas, baterijai ar 
akumuliatoriui išsieikvojus, negalėtų jų 
lengvai išimti. Ši nuostata netaikoma III 
priede minimoms prietaisų kategorijoms.
Prie visų prietaisų, į kuriuos įmontuotos 
baterijos arba akumuliatoriai, turi būti 
pridedamos instrukcijos, kuriose būtų 
parodyta, kaip saugiai juos išimti ir, esant 
reikalui, naudotojui pateikiama 
informacija apie įmontuotos baterijos ar 
akumuliatoriaus sudėtį.

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja didelė tikimybė, kad maži prietaisai, į kuriuos įmontuotos baterijos arba 
akumuliatoriai, kuriuos naudotojui sudėtinga išimti, bus išmesti į buities atliekas kartu su 
baterijomis; tuo tarpu daugeliu atvejų mažus prietaisus galima gaminti taip, kad, norint išimti 
iš jų baterijas, nereikėtų jokių įrankių. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Georgs Andrejevs ir Holger Krahmer

Pakeitimas 61
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės užtikrina, kad baterijos 
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arba akumuliatoriai nebūtų montuojami į 
prietaisus taip, kad galutinis vartotojas, 
baterijai arba akumuliatoriui išsieikvojus, 
negalėtų jų lengvai išimti. Šis straipsnis 
netaikomas IIa priede minimoms prietaisų 
kategorijoms. Prie visų prietaisų, į kuriuos 
įmontuotos baterijos arba akumuliatoriai, 
turi būti pridedamos instrukcijos, kuriose 
būtų parodyta, kaip saugiai juos išimti ir, 
esant reikalui, naudotojui pateikiama 
informacija apie įmontuotos baterijos arba 
akumuliatoriaus sudėtį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suformuluojama išėmimo palengvinimo koncepcija.

Nuostatos atitinka Direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos 4 straipsnį; taip pat šiuo 
pakeitimu perkeliamos Direktyvos 1991/157 dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų 
pavojingų medžiagų, 5 straipsnio nuostatos.  

Atgal grąžinamas Parlamento pirmojo svarstymo 92 pakeitimas, kuriuo buvo siūloma 
5 straipsnį papildyti 1a (nauja) dalimi.

Pakeitimą EPP-DE frakcijos vardu pateikė Caroline Jackson

Pakeitimas 62
6 straipsnis

Valstybės narės stengiasi, kad baterijų ir 
akumuliatorių atliekos būtų kuo dažniau 
surenkamos atskirai, atsižvelgiant į 
transporto poveikį aplinkai, ir kuo rečiau
šalinamos kaip nerūšiuotos komunalinės 
atliekos. 

Atsižvelgdamos į transporto poveikį 
aplinkai, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad baterijų ir akumuliatorių 
atliekos būtų kuo dažniau surenkamos 
atskirai ir kuriomis būtų siekiama užkirsti 
kelią galutiniam baterijų ir akumuliatorių
šalinimui, siekiant maksimalaus visų 
baterijų ir akumuliatorių, kurių naudojimo 
nedraudžia 4 straipsnis, atliekų perdirbimo.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu pabrėžti poreikį turėti baterijų perdirbimo pajėgumus vietoje; valstybėms 
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narėms gali tekti paskatinti tokių pajėgumų kūrimą. 

Pakeitimą EPP-DE frakcijos vardu pateikė Caroline Jackson

Pakeitimas 63
7 straipsnio 1 dalies a punktas

a) kuriose galutiniams vartotojams 
suteikiama galimybė išmesti nešiojamų 
baterijų ir akumuliatorių atliekas 
prieinamuose surinkimo punktuose netoli jų 
gyvenamosios vietos, atsižvelgiant į 
gyventojų tankumą;

a) kuriose galutiniams vartotojams 
suteikiama galimybė išmesti nešiojamų 
baterijų ir akumuliatorių atliekas 
prieinamuose surinkimo punktuose netoli jų 
gyvenamosios vietos, atsižvelgiant į 
gyventojų tankumą. Tokių surinkimo 
punktų nereikia atskirai registruoti arba 
suteikti jiems leidimų, kaip nustatyta 
pakeistoje Direktyvoje 75/442/EEB dėl 
atliekų ir Direktyvoje 91/689/EEB dėl 
pavojingų atliekų;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse egzistuojanti pernelyg didelė biurokratija reiškia, kad iš 
organizuojančių tokius surinkimo punktus (pavyzdžiui, mokyklų) gali būti pareikalauta gauti 
pavojingų atliekų surinkėjo leidimą pagal su atliekomis susijusių ES pagrindų teisės aktus. 
Reikėtų aiškiai suformuluoti, kad toks vilkinimas yra pernelyg skrupulingo Bendrijos teisės 
aktų interpretavimo rezultatas.  Būtinybė įvykdyti biurokratinius reikalavimus, keliamus 
norint gauti specialių atliekų surinkimo leidimą, gali neigiamai paveikti kai kurių įstaigų 
pasiryžimą kurti surinkimo punktus.

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz 

Pakeitimas 64
7 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

aa) kurios užtikrina, kad nešiojamųjų 
baterijų arba akumuliatorių platintojai 
būtų atsakingi už daugiausiai tokio kiekio 
nešiojamųjų baterijų arba akumuliatorių 
atliekų, kokio įprastai atsikrato galutiniai 
vartotojai, priėmimą iš galutinių vartotojų 
savo prekybos taškuose;
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Or. en

Pagrindimas

9 straipsnyje nustatytas surinkimo užduotis bus įmanoma įgyvendinti tik tuo atveju, jei
galutiniai vartotojai turės galimybę išmesti nešiojamųjų baterijų atliekas taip, kaip jiems tai 
patogiausia. Todėl, siekiant padidinti surinkimo efektyvumą, ypač svarbu, kad platintojai 
dalyvautų surinkimo sistemose. Bet kuris galutinis vartotojas turėtų turėti galimybę grąžinti 
nešiojamųjų baterijų atliekas į nešiojamųjų baterijų pardavimo vietą. Kelios valstybės narės 
jau įgyvendino tokią nešiojamų baterijų atliekų privalomo grąžinimo galimybę. Šiandien šiose 
valstybėse narėse yra pasiektas aukščiausias surinkimo procentas visoje Europos Sąjungoje.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 65
7 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu sistemos atitinka 1 dalyje išvardytus 
kriterijus, valstybės narės gali:

2. Jeigu sistemos atitinka 1 dalyje išvardytus 
kriterijus, valstybės narės:

a) reikalauti, kad gamintojai įdiegtų tokias 
sistemas;

a) turi reikalauti, kad gamintojai įdiegtų 
tokias sistemas;

aa) turi užtikrinti, kad platintojai iš 
galutinių vartotojų nemokamai priimtų 
išeikvotas nešiojamąsias baterijas; 

b) reikalauti, kad kiti ūkio subjektai 
dalyvautų tokiose sistemose;

b) gali reikalauti, kad kiti ūkio subjektai 
dalyvautų tokiose sistemose;

c) išlaikyti esamas sistemas. c) gali išlaikyti esamas sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant šioje direktyvoje nustatytų tikslų, platintojų vaidmuo surinkimo sistemose yra ypač 
svarbus. 

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 66
7 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu sistemos atitinka 1 dalyje išvardytus 
kriterijus, valstybės narės gali:

2. Jeigu sistemos atitinka 1 dalyje išvardytus 
kriterijus, valstybės narės:
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a) reikalauti, kad gamintojai įdiegtų tokias 
sistemas;

a) gali reikalauti, kad gamintojai įdiegtų 
tokias sistemas;

b) reikalauti, kad kiti ūkio subjektai 
dalyvautų tokiose sistemose;

b) privalo užtikrinti, kad nešiojamųjų 
baterijų platintojai būtų atsakingi už 
nemokamą išeikvotų nešiojamųjų baterijų 
iš galutinių vartotojų priėmimą. Platintojai 
įpareigojami priimti ne didesnį baterijų 
kiekį už tą, kurio įprastai atsikrato 
galutiniai vartotojai;

c) išlaikyti esamas sistemas. c) gali išlaikyti esamas sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Platintojų dalyvavimas surinkimo sistemose yra pagrindinė surinkimo efektyvumo didinimo 
sąlyga.  Platintojai veikia kaip svarbi sąsaja su galutiniais vartotojais ir turi prisiimti jiems 
tenkančią atsakomybę baterijų surinkimo sistemoje.

Jų aktyvaus dalyvavimo surinkimo sistemose svarba buvo pripažinta Direktyvoje 2002/96/EB 
(angl. WEEE directive), kurioje iš platintojų reikalaujama prisiimti grąžinamų baterijų 
atliekų priėmimo atsakomybę (Direktyvos 2002/96/EB 5 straipsnio 2 dalies b punktas). 

Pakeitimą pateikė Chris Davies ir Holger Krahmer

Pakeitimas 67
7 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad pramoninių 
baterijų ir akumuliatorių gamintojai arba jų 
vardu veikiančios trečiosios šalys
neatsisakytų iš galutinių vartotojų priimti 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekų, 
nepriklausomai nuo jų cheminės sudėties ir
kilmės. Nepriklausomos trečiosios šalys taip 
pat gali surinkti pramonines baterijas ir 
akumuliatorius.

3. Valstybės narės užtikrina, kad pramoninių 
baterijų ir akumuliatorių gamintojai arba jų 
vardu veikiančios trečiosios šalys 
neatsisakytų iš galutinių vartotojų priimti 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekų, 
nepriklausomai nuo jų kilmės,  jei šių 
baterijų arba akumuliatorių cheminė 
sudėtis yra tokia pati, kaip jų pačių į rinką 
tiekiamų baterijų arba akumuliatorių. 
Nepriklausomos trečiosios šalys taip pat gali 
surinkti pramonines baterijas ir 
akumuliatorius.

Or. en



AM\584770LT.doc 25/42 PE 364.731v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Tarybos siūloma formuluotė reiškia, kad baterijų gamintojai, įskaitant MVĮ, privalės priimti 
konkurentų pagamintų baterijų atliekas, neatsižvelgiant į tai, ar jie patys gamina tokias 
baterijas ir ar turi išteklių tokioms baterijoms priimti.  Šis pakeitimas užtikrina, kad 
bendrovės neatsisakytų priimti iš galutinių vartotojų jų pačių pagamintų baterijų atliekų.  

Neturėtų būti jokių apribojimų, susijusių su išeikvotos baterijos kilme.

Pakeitimą pateikė Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 68
7 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad pramoninių 
baterijų ir akumuliatorių gamintojai arba jų 
vardu veikiančios trečiosios šalys 
neatsisakytų iš galutinių vartotojų priimti 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekų, 
nepriklausomai nuo jų cheminės sudėties ir
kilmės. Nepriklausomos trečiosios šalys taip 
pat gali surinkti pramonines baterijas ir 
akumuliatorius.

3. Valstybės narės užtikrina, kad atskiri 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių 
gamintojai arba jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys neatsisakytų iš galutinių 
vartotojų priimti pramoninių baterijų ir 
akumuliatorių atliekų, nepriklausomai nuo jų 
kilmės,  jei šių baterijų arba akumuliatorių 
cheminė sudėtis yra tokia pati, kaip jų 
pačių į rinką tiekiamų baterijų arba 
akumuliatorių. Nepriklausomos trečiosios 
šalys taip pat gali surinkti pramonines 
baterijas ir akumuliatorius.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos siūloma formuluotė reiškia, kad baterijų gamintojai, įskaitant MVĮ, privalės priimti 
tokios cheminės sudėties baterijų atliekas, kokių jie patys netiekia į rinką, neatsižvelgiant į tai, 
ar jie yra kompetentingi ir ar turi išteklių bei teisinius leidimus tokioms baterijoms priimti. 
Tai gali būti rizikinga ir nederėtų to skatinti.

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad bendrovės neatsisakytų priimti iš galutinių vartotojų tokios 
cheminės sudėties baterijų, kokias jie patys tiekia į rinką, nepaisant to, ar jos buvo 
pagamintos jų pačių ar kitų tokios pat sudėties baterijų gamintojų.

Neturėtų būti jokių apribojimų, susijusių su išeikvotos baterijos kilme.
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Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 69
7 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad pramoninių 
baterijų ir akumuliatorių gamintojai arba jų 
vardu veikiančios trečiosios šalys 
neatsisakytų iš galutinių vartotojų priimti 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekų, 
nepriklausomai nuo jų cheminės sudėties ir
kilmės. Nepriklausomos trečiosios šalys taip 
pat gali surinkti pramonines baterijas ir 
akumuliatorius.

3. Valstybės narės užtikrina, kad atskiri 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių 
gamintojai arba jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys neatsisakytų iš galutinių 
vartotojų priimti pramoninių baterijų ir 
akumuliatorių atliekų, nepriklausomai nuo jų 
kilmės,  jei šių baterijų arba akumuliatorių 
cheminė sudėtis yra tokia pati, kaip jų 
pačių į rinką tiekiamų baterijų arba 
akumuliatorių. Nepriklausomos trečiosios 
šalys taip pat gali surinkti pramonines
baterijas ir akumuliatorius. 

Or. en

Pagrindimas

Tarybos siūloma formuluotė reiškia, kad baterijų gamintojai, įskaitant MVĮ, privalės priimti 
tokios cheminės sudėties baterijų atliekas, kokių jie patys netiekia į rinką, neatsižvelgiant į tai, 
ar jie yra kompetentingi ir turi išteklių bei teisinius leidimus tokioms baterijoms priimti. Tai 
gali būti rizikinga ir nederėtų to skatinti.

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad bendrovės neatsisakytų priimti iš galutinių vartotojų tokios 
cheminės sudėties baterijų, kokias jie patys tiekia į rinką, nepaisant to, ar jos buvo 
pagamintos jų pačių ar kitų tokios pat sudėties baterijų gamintojų.

Neturėtų būti jokių apribojimų, susijusių su išeikvotos baterijos kilme.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis ir Anne Laperrouze

Pakeitimas 70
7 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad pramoninių 
baterijų ir akumuliatorių gamintojai arba jų 
vardu veikiančios trečiosios šalys 
neatsisakytų iš galutinių vartotojų priimti 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekų, 
nepriklausomai nuo jų cheminės sudėties ir
kilmės. Nepriklausomos trečiosios šalys taip 
pat gali surinkti pramonines baterijas ir 

3. Valstybės narės užtikrina, kad atskiri 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių 
gamintojai arba jų vardu veikiančios 
trečiosios šalys neatsisakytų iš galutinių 
vartotojų priimti pramoninių baterijų ir 
akumuliatorių atliekų, nepriklausomai nuo jų 
kilmės,  jei šių baterijų arba akumuliatorių 
cheminė sudėtis yra tokia pati, kaip jų 



AM\584770LT.doc 27/42 PE 364.731v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

akumuliatorius. pačių į rinką tiekiamų baterijų arba 
akumuliatorių. Nepriklausomos trečiosios 
šalys taip pat gali surinkti pramonines 
baterijas ir akumuliatorius. 

Or. en

Pagrindimas

Tarybos siūloma formuluotė reiškia, kad baterijų gamintojai, įskaitant MVĮ, privalės priimti 
tokios cheminės sudėties baterijų atliekas, kokių jie patys netiekia į rinką, neatsižvelgiant į tai, 
ar jie yra kompetentingi ir turi išteklių bei teisinius leidimus tokioms baterijoms priimti. Tai 
gali būti rizikinga ir nederėtų to skatinti.

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad bendrovės neatsisakytų priimti iš galutinių vartotojų tokios 
cheminės sudėties baterijų, kokias jie patys tiekia į rinką, nepaisant to, ar jos buvo 
pagamintos jų pačių ar kitų tokios pat sudėties baterijų gamintojų.

Neturėtų būti jokių apribojimų, susijusių su išeikvotos baterijos kilme.

Pakeitimą EPP-DE frakcijos vardu pateikė Caroline Jackson

Pakeitimas 71
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
galutiniai vartotojai būtų skatinami grąžinti 
pramoninių ir automobiliams skirtų 
baterijų ir akumuliatorių atliekas į 
surinkimo sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Skatinama gali būti vykdant informacines kampanijas, tokias kaip rekomenduoja pranešėjas. 
Įpareigoti gražinti atliekas galima tik priėmus atitinkamus įstatymus, o šia direktyva toks 
įpareigojimas aiškiai nenustatomas. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies ir Holger Krahmer

Pakeitimas 72
7 straipsnio 4 b punktas (naujas)
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4b. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
nešiojamąsias baterijas tiekiantys 
platintojai būtų atsakingi už išeikvotų 
nešiojamųjų baterijų nemokamą priėmimą 
iš galutinių vartotojų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu reikalaujama, kad komerciniai tinklai dalyvautų išeikvotų nešiojamųjų 
baterijų priėmimo atgal procese. Tai iš esmės reiškia, kad bet kuris galutinis vartotojas gali 
grąžinti išeikvotą nešiojamąją bateriją atgal į nešiojamųjų baterijų pardavimo vietą. Taip 
atsiranda galimybė pasiekti didesnį išeikvotų nešiojamųjų baterijų grąžinimo procentą. 

Ši nuostata netaikoma pramoninėms ir automobiliams skirtoms baterijoms.

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz 

Pakeitimas 73
8 straipsnis

Valstybės narės gali imtis ekonominių 
priemonių, pavyzdžiui, nustatyti skirtingus 
mokesčius ar užstato sistemas, kad būtų 
skatinamas baterijų ir akumuliatorių 
surinkimas arba mažesnį teršiančių 
medžiagų kiekį turinčių baterijų ir 
akumuliatorių naudojimas. Imdamosi tokių 
veiksmų, jos praneša Komisijai apie šių 
priemonių įgyvendinimo būdus.

1. Valstybės narės gali imtis ekonominių 
priemonių, pavyzdžiui, nustatyti skirtingus 
mokesčius, kad būtų skatinamas baterijų ir 
akumuliatorių surinkimas arba mažesnį 
teršiančių medžiagų kiekį turinčių baterijų ir 
akumuliatorių naudojimas. Imdamosi tokių 
veiksmų, jos praneša Komisijai apie šių 
priemonių įgyvendinimo būdus. Valstybės 
narės užtikrina, kad tokios priemonės:
a) nepažeistų vidaus rinkos taisyklių arba 
neiškraipytų konkurencijos ir nebūtų 
naudojamos kaip pelno šaltinis, 
sprendžiant su šios direktyvos tikslais 
nesusijusius klausimus,
b) būtų diegiamos pasitarus su visomis 
suinteresuotomis šalimis,
c) būtų grindžiamos remiantis 
ekonominiais, socialiniais ir aplinkos 
apsaugos kriterijais;
2. Vadovaudamosi Direktyvos 98/34/EB, 
nustatančios informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką, 
nuostatomis, valstybės narės praneša 
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Komisijai apie planuojamas priemones, 
kurių jos ketina imtis pagal šio straipsnio 1 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

1) Baterijų atveju užstato sistema neveiks. Jau yra žinoma, kad vartotojai  laiko baterijas 
daugelį metų, kol galiausiai grąžina jas į kokį nors surinkimo punktą. Tokia sistema lemtų 
didžiulės administracinės naštos atsiradimą, kuri būtų neproporcinga aplinkos apsaugos 
atžvilgiu patiriamai naudai. 
1a) siekiama išvengti vienašalių valstybių narių veiksmų, kuriais būtų siekiama gauti pelną iš 
baterijų vartotojų, taip pat, atsižvelgiant į vidaus rinkos interesus bei užtikrinant laisvą ir 
sąžiningą konkurenciją rinkoje, būtina uždrausti imtis fiskalinių priemonių, kurios iškraipytų 
baterijų kainas.
1 b) ir c) yra perkelti iš Direktyvos 91/157/EEB ir yra esminiai, užtikrinant tvarią ir 
veiksmingą baterijų atliekų tvarkymo sistemą.
2) Nustato konkrečią procedūrą, pagal kurią Komisijai turėtų būti pranešama apie 
planuojamas priemones.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels ir Richard Seeber

Pakeitimas 74
9 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

a) 25 proc. per šešerius metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos;

a) 40 proc. per šešerius metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos;

a) 45 proc. per dešimt metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos;

a) 60 proc. per dešimt metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos;

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti didesnes surinkimo užduotis. Antrajame etape, po šešerių metų, būtinas 
rimtas postūmis.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Carl Schlyter

Pakeitimas 75
9 straipsnio 4 dalies a punktas
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a) gali būti nustatytos pereinamojo 
laikotarpio priemonės, skirtos spręsti dėl 
konkrečių nacionalinių aplinkybių tam 
tikroje valstybėje narėje atsiradusius 
sunkumus vykdant 2 punkto reikalavimus.

a) gali būti nustatytos ne ilgiau kaip 36 
mėnesius trunkančios pereinamojo 
laikotarpio priemonės, skirtos spręsti dėl 
konkrečių geografinių aplinkybių, tokių 
kaip didelis mažų salų skaičius arba kaimo 
ir kalnų vietovės bei mažas gyventojų 
tankis, tam tikroje valstybėje narėje 
atsiradusius sunkumus vykdant 2 punkto 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinai pateikiamas Komisijos pasiūlytas tekstas. 

Reikėtų aiškiai nustatyti maksimalią pereinamojo laikotarpio priemonių veikimo trukmę ir 
sukonkretinti aplinkybes, kurioms esant šių priemonių galima imtis.  

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko ir Holger Krahmer

Pakeitimas 76
9 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

ba) šio straipsnio 2 dalies b punkte 
nustatytos minimalios nešiojamųjų baterijų 
ir akumuliatorių atliekų surinkimo 
užduoties tinkamumas yra peržiūrimas po 
šešerių metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į valstybių 
narių per pirmuosius ketverius metus 
sukauptą patirtį.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai pasisako už surinkimo užduoties išreiškimą gr/vienam gyventojui, nes taip galima 
būtų ją nustatyti tiksliau. Tačiau dėl Tarybos pasiūlyto pakeitimo, kuriuo leidžiama prieš 
pirmą kartą nustatant surinkimo užduotį 4 metus rinkti pardavimo duomenis iš visų įpareigotų 
gamintojų, procentais išreikšta surinkimo užduotis sudarys galimybę nustatyti užduotį 
reikalaujamu tikslumu.

Pirmoji 25 proc. surinkimo užduotis yra didelė, bet ją įvykdyti įmanoma. Tačiau būtų 
tikslinga atsižvelgti į valstybių narių, kurios jau turi veikiančią surinkimo ir perdirbimo 
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sistemą, patirtį. Todėl antrąją užduotį reikėtų suformuluoti peržiūros etape, remiantis 25 
valstybių narių patirtimi, kuri bus sukaupta per ketverius pirmuosius įgyvendinimo metus.

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz 

Pakeitimas 77
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Pirmojoje ataskaitoje pagal 19 
straipsnio 5 dalį Komisija apžvelgia šio 
straipsnio 2 dalies b punkte nustatytos visų 
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių 
minimalios surinkimo užduoties 
tinkamumą, atsižvelgdama į ankstesniais 
metais valstybių narių sukauptą patirtį.      
Jei būtina, prie ataskaitos yra pridedamas 
užduoties peržiūros pasiūlymas.

Or. en

Pagrindimas

Pirmoji 25 proc. surinkimo užduotis daugelio valstybių narių atžvilgiu yra didelė, bet 
įgyvendinama.  Tačiau atsižvelgiant į valstybių narių, jau turinčių nusistovėjusią surinkimo ir 
perdirbimo sistemą, patirtį, antrąją 45 proc. užduotį reikėtų galutinai nustatyti peržiūros 
etape, remiantis 25 valstybių narių tuo metu turima patirtimi, kurią jos bus sukaupusios per 
pirmuosius įgyvendinimo metus.  

Siūloma šią peržiūrą suderinti su pirmosios Komisijos ataskaitos apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, rengiamos šios direktyvos 19 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, paskelbimu.

Pakeitimą EPP-DE frakcijos vardu pateikė Caroline Jackson

Pakeitimas 78
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Ne vėliau kaip ...* Komisija pateikia 
pasiūlymą pagal EB steigimo sutarties 
251 straipsnį dėl surinkimo užduočių 
peržiūros.
*Per septynerius metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.
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Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje neturėtų būti fiksuojama išankstinė prielaida, kad surinkimo užduočių 
didinimas yra neišvengiamas.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 79
10 straipsnio 3 dalis

3. Ne vėliau kaip ...* perdirbimo proceso 
metu turi būti nustatytos perdirbimo 
užduotys ir laikomasi su tuo susijusių 
nuostatų, pateiktų III priedo B dalyje.

3. Ne vėliau kaip ...* perdirbimo proceso 
metu turi būti nustatytas perdirbimo 
efektyvumas ir laikomasi su tuo susijusių 
nuostatų, pateiktų III priedo B dalyje.

[Horizontalus pakeitimas – jei jis bus 
priimtas, terminas „perdirbimo užduotys“ 
visame direktyvos tekste ir jos pakeitimų 
tekstuose bus pakeistas terminu „perdirbimo 
efektyvumas“. ]

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinai teikiamas pradinio Komisijos pasiūlymo 18 straipsnis.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Carl Schlyter

Pakeitimas 80
12 straipsnio 2 dalis

2. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 259/93, 
1999 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1420/1999, nustatančio bendrąsias 
taisykles ir tvarką, taikytinas kai kurių rūšių 
atliekų vežimui į kai kurias EBPO 
nepriklausančias šalis, ir 1999 m. liepos 
12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 
1547/1999 pagal Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 259/93 nustatančio kontrolės tvarką, 
reglamentuojančią tam tikrų rūšių atliekų 
vežimą į tam tikras šalis, kurioms 
netaikomas EBPO sprendimas C(92) 39 

2. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 259/93, 
1999 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1420/1999, nustatančio bendrąsias 
taisykles ir tvarką, taikytinas kai kurių rūšių 
atliekų vežimui į kai kurias EBPO 
nepriklausančias šalis, ir 1999 m. liepos 
12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 
1547/1999 pagal Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 259/93 nustatančio kontrolės tvarką, 
reglamentuojančią tam tikrų rūšių atliekų 
vežimą į tam tikras šalis, kurioms 
netaikomas EBPO sprendimas C(92) 39 
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(galutinis), nuostatas iš Bendrijos 
eksportuojant baterijų ir akumuliatorių 
atliekas laikoma, kad šios direktyvos III 
priede nustatyti įsipareigojimai ir užduotys 
yra įvykdyti tik tuo atveju, jei pateikiami 
akivaizdūs įrodymai, kad perdirbimo 
operacija buvo atlikta šios direktyvos 
reikalavimus iš esmės atitinkančiomis 
sąlygomis.

(galutinis), nuostatas iš Bendrijos 
eksportuojant baterijų ir akumuliatorių 
atliekas laikoma, kad šios direktyvos III 
priede nustatyti įsipareigojimai ir užduotys 
yra įvykdyti tik tuo atveju, jei pateikiami 
akivaizdūs įrodymai, kad perdirbimo 
operacija buvo atlikta šios direktyvos 
reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinai teikiamas Komisijos pasiūlytas tekstas.
Pavojingų atliekų eksportas yra labai problemiška sritis. Eksportas dažnai motyvuojamas 
ekonominiais interesais, taikant įvairius apdorojimo standartus. Siekiant išvengti tokio 
aplinkos sąskaita vykdomo ekonomiškai motyvuoto eksporto, perdirbimo operacijos, 
vykdomos šalyje gavėjoje, turi vykti šios direktyvos reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis. 
Terminas „iš esmės“ yra pernelyg neapibrėžtas, todėl atsiras terpė įvairiausiems ginčams.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Holger Krahmer ir Vittorio Prodi

Pakeitimas 81
13 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
finansuotų visas grynąsias išlaidas, 
atsiradusias: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai, 
jų vardu veikiančios trečiosios šalys arba bet 
kokios nepriklausomos šalys, 
dalyvaujančios surenkant, apdorojant ir 
perdirbant išeikvotas baterijas, finansuotų 
visas grynąsias išlaidas, atsiradusias: 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos projekte nepriklausomoms trečiosioms šalims leidžiama rinkti pramonines ir 
automobiliams skirtas baterijas, tačiau nieko nėra minima apie jų finansinius įsipareigojimus 
šiuo atžvilgiu. 
Šiuo pakeitimu siekiama išvengti padėties, kai gamintojams gali tekti mokėti ekonomiškai 
nepagrįstus mokesčius už išeikvotų baterijų arba akumuliatorių rinkimą, vykdomą trečiųjų 
šalių, kurių jie nepasirinko ir neprašė to daryti.
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Pakeitimą EPP-DE frakcijos vardu pateikė Caroline Jackson ir Frederika Brepoels

Pakeitimas 82
13 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
finansuotų visas grynąsias išlaidas, 
atsiradusias:

1. Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai, 
kiti tiekimo grandinės subjektai arba jų 
vardu veikiančios trečiosios šalys finansuotų 
visas grynąsias išlaidas, atsiradusias:

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyta, kad valstybės narės gali reikalauti, kad kiti ūkio 
subjektai dalyvautų surinkimo sistemose. 13 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės 
užtikrina, kad gamintojai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys finansuotų visas 
grynąsias išlaidas, atsiradusias surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo metu.

Taigi, kai valstybės narės reikalauja, kad platintojai dalyvautų surinkimo sistemose, jie gali 
pareikalauti kompensuoti išlaidas, kurias jie patiria rinkdami baterijų atliekas. Tai gali kelti 
pavojų Belgijoje ir kitose valstybėse narėse veikiančioms surinkimo sistemoms. 

Kita vertus, mes manome, kad yra labai svarbu, kad išlaidas finansuotų tie, kurie parduoda 
baterijas (gamintojai ir platintojai), ir taip būtų išvengta poreikio gauti finansavimą iš vietos 
ar kitų valdžios institucijų.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 83
13 straipsnio 1 dalies a punktas

a) surenkant, apdorojant ir perdirbant visas 
pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų 
ir akumuliatorių, surinktų pagal 7 straipsnio 
1 ir 2 dalis, atliekas; ir

a) surenkant, apdorojant ir perdirbant visas 
pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų 
ir akumuliatorių, surinktų pagal 7 straipsnio 
1 dalį ir 2 dalies a ir c punktus, atliekas; ir

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyta, kad valstybės narės gali reikalauti, kad kiti ūkio 
subjektai dalyvautų surinkimo sistemose. 13 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės 
užtikrina, kad gamintojai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys finansuotų visas 
grynąsias išlaidas, atsiradusias surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo metu.
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Taigi, kai valstybės narės reikalauja, kad platintojai dalyvautų surinkimo sistemose, jie gali 
pareikalauti kompensuoti išlaidas, kurias jie patiria rinkdami baterijų atliekas. Tai gali kelti 
pavojų Belgijoje ir kitose valstybėse narėse veikiančioms surinkimo sistemoms. 

Kita vertus, mes manome, kad yra labai svarbu, kad išlaidas finansuotų tie, kurie parduoda 
baterijas (gamintojai ir platintojai), ir taip būtų išvengta poreikio gauti finansavimą iš vietos 
ir kitų valdžios institucijų.

Visuomenės informavimo kampanijos yra būtinos, siekiant užtikrinti sėkmingą surinkimo ir 
perdirbimo sistemų veikimą, ir padeda išvengti baterijų išmetimo su kitomis buities 
atliekomis.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Carl Schlyter

Pakeitimas 84
13 straipsnio 1 dalies a punktas

a) surenkant, apdorojant ir perdirbant visas 
nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, surinktų 
pagal 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, atliekas; ir

a) surenkant, apdorojant ir perdirbant visas 
nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, surinktų 
pagal 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, atliekas;

aa) organizuojant visuomenės informavimo 
kampanijas apie visų nešiojamųjų baterijų 
ir akumuliatorių surinkimą, apdorojimą ir 
perdirbimą; ir

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės informavimo kampanijos yra reikalingos, siekiant užtikrinti sėkmingą surinkimo 
ir perdirbimo sistemų veikimą, ir padeda išvengti baterijų išmetimo kartu su kitomis buities 
atliekomis. Būtina aiškiai nurodyti, kad už tokias visuomenės informavimo kampanijas turi 
mokėti gamintojai.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 85
13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

ba) organizuojant visuomenės informavimo 
kampanijas apie visų baterijų ir 
akumuliatorių surinkimą ir perdirbimą.
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Or. en

Pagrindimas

7 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyta, kad valstybės narės gali reikalauti, kad kiti ūkio 
subjektai dalyvautų surinkimo sistemose. 13 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės 
užtikrina, kad gamintojai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys finansuotų visas 
grynąsias išlaidas, atsiradusias surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo metu.

Taigi, kai valstybės narės reikalauja, kad platintojai dalyvautų surinkimo sistemose, jie gali 
pareikalauti kompensuoti išlaidas, kurias jie patiria rinkdami baterijų atliekas. Tai gali kelti 
pavojų Belgijoje ir kitose valstybėse narėse veikiančioms surinkimo sistemoms. 

Kita vertus, mes manome, kad yra labai svarbu, kad išlaidas finansuotų tie, kurie parduoda 
baterijas (gamintojai ir platintojai), ir taip būtų išvengta poreikio gauti finansavimą iš vietos 
ir kitų valdžios institucijų.

Visuomenės informavimo kampanijos yra būtinos, siekiant užtikrinti sėkmingą surinkimo ir 
perdirbimo sistemų veikimą, ir padeda išvengti baterijų išmetimo kartu su kitomis buities 
atliekomis.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 86
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, siekdamos užtikrinti, kad visi 
nešiojamųjų baterijų gamintojai arba jų 
vardu veikiančios trečiosios šalys įvykdytų 
savo įsipareigojimus proporcingai jų 
pateiktų į rinką produktų kiekiui.

Or. en

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 87
13 straipsnio 2 b punktas (naujas)

2b. Valstybės narės leidžia gamintojams, 
parduodantiems naujus produktus, 
nurodyti jų surenkant, apdorojant ir 
perdirbant patirtas išlaidas.  Naudodamiesi 
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šia nuostata, gamintojai privalo užtikrinti, 
kad nurodomos išlaidos neviršytų faktiškai 
patirtų išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu leisti gamintojams susigrąžinti bent dalį atliekų tvarkymo išlaidų, nes jie nėra 
vieninteliai, gaunantys pelno iš baterijų pardavimo. Tai galima padaryti įvedus skaidrią 
atskirų sąskaitų sistemą.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 88
13 straipsnio 3 dalis

3. Parduodant naujas nešiojamas baterijas ir 
akumuliatorius atliekų surinkimo, 
apdorojimo ir perdirbimo išlaidos
galutiniams vartotojams atskirai 
nenurodomos.  

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojams būtų leidžiama susigrąžinti
surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo
išlaidas, bet kad šios išlaidos nebūtų 
atskirai nurodomos parduodant naujas 
nešiojamas baterijas galutiniams 
vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Į naują Baterijų direktyvą turėtų būti įtrauktas veiksmingas ir skaidrus finansavimo 
mechanizmas, kuris užtikrintų ekologišką, rentabilų ir finansiniu požiūriu teisingą šios 
direktyvos tikslų įgyvendinimą.  Šio mechanizmo nenustačius, tikėtinas: 1) mažas 
veiksmingumas, dėl kurio padidės našta aplinkai, nes į ją pateks daugiau išeikvotų baterijų; 
2) didesnis poveikis aplinkai, kurį sukels baterijų surinkimo sistemos infrastruktūros 
neefektyvumas (pvz., baterijoms vežti naudojamo transporto energijos sunaudojimas ir 
teršalų išmetimas bei ekonomijos, kuri leistų juos kontroliuoti, stoka).

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 89
13 straipsnio 3 dalis

3. Parduodant naujas nešiojamas baterijas ir 
akumuliatorius atliekų surinkimo, 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojams būtų leidžiama susigrąžinti
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apdorojimo ir perdirbimo išlaidos
galutiniams vartotojams atskirai 
nenurodomos.

surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo
išlaidas, bet kad šios išlaidos nebūtų 
atskirai nurodomos parduodant naujas 
nešiojamas baterijas galutiniams 
vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Į naują Baterijų direktyvą turėtų būti įtrauktas veiksmingas ir skaidrus finansavimo 
mechanizmas, kuris užtikrintų aplinkos apsaugos atžvilgiu tinkamą, rentabilų ir finansiniu 
požiūriu teisingą šios direktyvos tikslų įgyvendinimą.  Šio mechanizmo nenustačius, tikėtinas: 
1) mažas veiksmingumas, dėl kurio padidės našta aplinkai, nes į ją pateks daugiau išeikvotų 
baterijų; 2) didesnis poveikis aplinkai, kurį sukels baterijų surinkimo sistemos infrastruktūros 
neefektyvumas (pvz., baterijoms vežti naudojamo transporto energijos sunaudojimas ir 
teršalų išmetimas bei ekonomijos, kuri leistų juos kontroliuoti, stoka). Taigi EBPO siūlo, kad 
gamintojams turėtų būti leidžiama susigrąžinti platinimo grandinėje patirtas išlaidas.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko ir Holger Krahmer

Pakeitimas 90
14 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas 
gamintojas būtų užregistruotas.

Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas 
gamintojas būtų užregistruotas.

Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių 
gamintojai, kiekvienas atskirai arba visi 
kartu, praneša apie naudojamą išeikvotų 
baterijų ir akumuliatorių, patekusių į 
7 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus 
surinkimo punktus, apdorojimo, 
perdirbimo ir utilizavimo įsipareigojimų 
įvykdymo būdą.
Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad visi nešiojamųjų 
baterijų gamintojai arba jų vardu 
veikiančios trečiosios šalys įvykdytų savo 
įsipareigojimus proporcingai jų pateiktų į 
rinką produktų kiekiui.

Or. en



AM\584770LT.doc 39/42 PE 364.731v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Siekiant, kad ši direktyva būtų veiksminga, labai svarbu užregistruoti visus gamintojus.

Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai, kiekvienas atskirai arba visi kartu, turi 
pranešti apie naudojamą išeikvotų baterijų ir akumuliatorių, patekusių į 7 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatytus surinkimo punktus, apdorojimo, perdirbimo ir utilizavimo įpareigojimų 
įvykdymo būdą.
Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad visi nešiojamųjų 

baterijų gamintojai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys įvykdytų savo įsipareigojimus 
proporcingai jų pateiktų į rinką produktų kiekiui.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Holger Krahmer ir Vittorio Prodi

Pakeitimas 91
16 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
finansuotų visas grynąsias išlaidas, 
atsiradusias: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai 
arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys 
arba bet kokios nepriklausomos šalys, 
dalyvaujančios surenkant, apdorojant ir 
perdirbant išeikvotas baterijas, finansuotų 
visas grynąsias išlaidas, atsiradusias: 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos projekte nepriklausomoms trečiosioms šalims leidžiama rinkti pramonines ir 
automobiliams skirtas baterijas, tačiau nieko nėra minima apie jų finansinius įsipareigojimus 
šiuo atžvilgiu. 
Šiuo pakeitimu siekiama išvengti padėties, kai gamintojams gali tekti mokėti ekonomiškai 
nepagrįstus mokesčius už išeikvotų baterijų arba akumuliatorių surinkimą, vykdomą trečiųjų 
šalių, kurių jie nepasirinko ir neprašė to daryti.

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz 

Pakeitimas 92
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
nešiojamųjų baterijų arba akumuliatorių 
platintojai informuotų galutinius vartotojus
apie galimybę priduoti nešiojamųjų baterijų 
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ir akumuliatorių atliekas jų prekybos 
vietose.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 7 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimą GUE/NGL frakcijos vardu pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 93
20 straipsnio 3 dalis

3. Prireikus, su ataskaita pateikiami 
pasiūlymai dėl šios direktyvos atitinkamų 
nuostatų persvarstymo.

3. Į ataskaitą įtraukiami pasiūlymai dėl šios 
direktyvos persvarstymo, siekiant įvesti 
draudimą baterijose ir akumuliatoriuose 
naudoti kadmį.  

Or. en

Pagrindimas

Persvarstant šią direktyvą, Komisija turėtų siekti kadmio uždraudimo.

Pakeitimą EPP-DE frakcijos vardu apteikė Caroline Jackson ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 94
23 straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narės priima įstatymus ir 
kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau 
kaip ...*, įgyvendina šią direktyvą.

1. Valstybė narės priima įstatymus ir 
kitus teisės aktus, kuriais, įsigaliojusiais ...*, 
įgyvendina šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti darnų šios direktyvos įgyvendinimą, visose 25 valstybėse narėse šios 
direktyvos nuostatų perkėlimo į valstybių narių įstatymus data turi būti griežtai nustatyta, o ne 
orientacinė.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi ir Holger Krahmer

Pakeitimas 95
II a priedas (naujas)

II a PRIEDAS
PRIETAISŲ, KURIEMS NETAIKOMOS 
5 STRAIPSNIO NUOSTATOS, 
KATEGORIJŲ SĄRAŠAS
1. 1. Tie prietaisai, kurių baterijos yra 
prilituotos, privirintos ar kitaip pritvirtintos 
prie laidų galų nuolatiniam energijos 
maitinimui intensyviuose pramoniniuose 
procesuose užtikrinti ir informacinės 
technologijos bei verslo įrangos atminčiai 
bei duomenims išlaikyti, kai I priede 
nurodytas baterijas ir akumuliatorius 
naudoti yra techniškai būtina.

2. 2. Pamatiniai elementai mokslo ir 
specialistams skirtoje įrangoje, taip pat 
baterijos bei akumuliatoriai, įtaisyti 
gyvybinėms funkcijoms palaikyti skirtuose 
medicinos prietaisuose ir širdies 
stimuliatoriuose, kai labai svarbu užtikrinti 
nepertraukiamą veikimą ir kai baterijas ir 
akumuliatorius gali išimti tik kvalifikuotas 
specialistas. 
3. 3. Portatyvieji prietaisai, kuriuose 
baterijas pakeitus nekvalifikuotam 
specialistui gali kilti pavojus vartotojui 
arba gali sutrikti prietaiso veikimas, ir 
specialistams skirta įranga, numatyta 
naudoti ypač jautrioje aplinkoje, 
pavyzdžiui, esant lakiųjų medžiagų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suformuluojama išėmimo palengvinimo koncepcija.

Nuostatos atitinka Direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos 4 straipsnį; taip pat šiuo 
pakeitimu perkeliamos Direktyvos 1991/157 dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų 
pavojingų medžiagų, 5 straipsnio nuostatos.  

Atgal grąžinamas Parlamento pirmojo svarstymo 92 pakeitimas, kuriuo buvo siūloma 
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5 straipsnį papildyti 1a (nauja) dalimi.

Pakeitimą EPP-DE frakcijos vardu pateikė Caroline Jackson

Pakeitimas 96
III priedo B dalies 3 punkto įvadinė dalis

Perdirbimo metu įvykdomos tokios 
minimalios perdirbimo užduotys: 

Valstybės narės užtikrina, kad perdirbimo 
metu būtų įvykdomos tokios minimalios 
perdirbimo užduotys:

Or. en

Pagrindimas

Už užduočių įvykdymą turi būti atsakingos valstybės narės.


