
AM\584770LV.doc PE 364.731v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

20.10.2005 PE 364.731v01-00

GROZĪJUMI Nr. 35-96

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam (PE 362.634v01-00)
Johannes Blokland
Direktīva par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko 
atceļ Direktīvu 91/157/EEK

Padomes kopējā nostāja (5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Carl Schlyter

Grozījums Nr. 35
2.a apsvērums (jauns)

(2a) Padomes 1988. gada 25. janvāra 
Rezolūcijā par Kopienas rīcības 
programmu, lai apkarotu kadmija radīto 
vides piesārņojumu, kā viens no kadmija 
kontroles stratēģijas pamatelementiem, lai 
aizsargātu cilvēka veselību un vidi, uzsvērts 
kadmija izmantošanas ierobežojums, 
izņemot gadījumus, kad nepastāv 
piemērotas alternatīvas.

Or. en

Pamatojums

It is important to put the measures in this directive concerning cadmium into the general 
context of the EU policy on cadmium. 
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Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 36
5. apsvērums

(5) lai nepieļautu atbrīvošanos no bateriju un 
akumulatoru atkritumiem tādā veidā, ka tie 
piesārņo vidi un lai novērstu tiešo patērētāju 
neskaidrības par dažādajām 
apsaimniekošanas prasībām dažādām 
baterijām un akumulatoriem, šī direktīva 
būtu jāpiemēro visām baterijām un 
akumulatoriem, kas laisti Kopienas tirgū.  
Šāda plaša pieeja vienlaikus nodrošinātu 
ekonomiskāku savākšanu un pārstrādi, kā arī 
optimālu resursu ietaupīšanu.

(5) lai nepieļautu atbrīvošanos no bateriju un 
akumulatoru atkritumiem tādā veidā, ka tie 
piesārņo vidi un lai novērstu tiešo patērētāju 
neskaidrības par dažādajām 
apsaimniekošanas prasībām dažādām 
baterijām un akumulatoriem, šī direktīva 
būtu jāpiemēro visām baterijām un 
akumulatoriem, kas laisti Kopienas tirgū.  
Šāda plaša pieeja vienlaikus nodrošinātu 
ekonomiskāku savākšanu un pārstrādi, kā arī 
optimālu resursu ietaupīšanu un atbilstīga 
finansējuma saņemšanu no visiem 
iesaistītajiem uzņēmējiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 37
7. apsvērums

(7) būtu jānošķir pārnēsājamās baterijas un 
akumulatori, no vienas puses, un 
rūpniecībā un automobiļos vai motociklos 
izmantojamas baterijas un akumulatori, no 
otras. Būtu jāaizliedz rūpniecībā un 
automobiļos vai motociklos izmantojamu 
bateriju un akumulatoru nodošana 
poligonos vai dedzināšanai.

(7) būtu jānošķir pārnēsājamās, automobiļos 
vai motociklos un rūpniecībā izmantojamās
baterijas un akumulatori. Pārnēsājamās 
baterijas un akumulatori ir baterijas un 
akumulatori, ko plaši izmanto patēriņa 
ierīcēs un kas nonāk atkritumos no 
daudzām mājsaimniecībām. Arī 
automobiļos vai motociklos izmantojamās 
baterijas un akumulatori bieži nonāk 
atkritumos no mājsaimniecībām. 
Jānodrošina, ka mājsaimniecības šīs 
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baterijas un akumulatorus var ērtā veidā 
izmest sašķirotus, lai tās nenonāktu jauktos 
sadzīves atkritumos vai cita veida jauktos 
atkritumos. Rūpniecībā izmantojamās 
baterijas un akumulatori ir baterijas un 
akumulatori, kas to iekārtu dēļ, kurās tās 
izmanto, reti varētu nonākt atkritumos no 
mājsaimniecībām. Rūpniecībā un 
automobiļos vai motociklos izmantojamās 
baterijas to lielā izmēra dēļ var vieglāk 
identificēt un savākt šķirotā veidā. Tās 
visas ir iespējams savākt šķirotā veidā un 
tādēļ šo bateriju un akumulatoru 
apglabāšana atkritumu poligonos vai 
sadedzināšana ir jāaizliedz. Nelielā izmēra 
un lielās daudzveidības dēļ daudz grūtāk ir 
nesajaukt pārnēsājamās baterijas ar jaukto 
atkritumu plūsmu. Tādēļ ir jānosaka 
savākšanas mērķlielumi, lai pēc iespējas 
lielākā mērā nepieļautu šo bateriju un 
akumulatoru apglabāšanu vai 
sadedzināšanu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 38
8. apsvērums

(8) rūpniecībā izmantojamo bateriju un 
akumulatoru piemēri ietver baterijas un 
akumulatorus, ko izmanto ārkārtas vai 
rezerves enerģijas nodrošināšanai slimnīcās, 
lidostās un birojos, baterijas un akumulatori, 
ko izmanto vilcienos vai lidmašīnās, un 
baterijas un akumulatori, ko izmanto 
piekrastes naftas urbjtorņiem vai bākām. 
Piemēri ietver arī baterijas un akumulatorus, 

8) rūpniecībā izmantojamo bateriju un 
akumulatoru piemēri ietver baterijas un 
akumulatorus, ko izmanto ārkārtas vai 
rezerves enerģijas nodrošināšanai 
sabiedriskās struktūrās, tādās kā tuneļi, 
slimnīcas, kinoteātri, muzeji, daudzstāvu 
dzīvojamās ēkas, lidostas un biroji; baterijas 
un akumulatori, ko izmanto vilcienos vai 
lidmašīnās, un baterijas un akumulatori, ko 
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kas izveidoti tikai un vienīgi lietošanai 
pārnēsājamos maksājumu terminālos 
veikalos un restorānos, svītrkodu nolasītājos 
veikalos, profesionālā video tehnikā TV 
kanālu un profesionālo studiju vajadzībām, 
ogļraču lampām un niršanas lampām, kas 
piestiprinātas profesionālajām ogļraču vai 
nirēju aizsargtērpam, rezerves baterijas un 
akumulatori elektriskajām durvīm, kas 
nepieļauj to bloķēšanos vai cilvēku 
iespiešanu, baterijas un akumulatori, ko 
izmanto aprīkojumam vai dažādiem 
mērījumu un aprīkojuma ierīcēm, baterijas 
un akumulatori, ko izmanto saistībā ar saules 
bateriju paneli, ierīcēm, kas iegūst enerģiju 
fotogalvanisku procesu rezultātā vai 
izmantojot citu atjaunojamās enerģijas 
iegūšanas veidu. Rūpniecībā izmantojamās 
baterijas un akumulatori ietver arī baterijas 
un akumulatorus, ko izmanto 
elektrotransporta līdzekļos, piemēram, 
elektriskajos automobiļos, ratiņkrēslos, 
velosipēdos, lidostu transportlīdzekļos un 
automātiskajos transporta līdzekļos. Papildus 
šim nepilnīgajam piemēru sarakstam par 
rūpniecībā izmantojamu būtu jāuzskata
jebkuru bateriju vai akumulatoru, kas nav 
aizplombēts un kas nav izmantojams 
automobiļos vai motociklos;

izmanto piekrastes naftas urbjtorņos vai
bākās. Piemēri ietver arī baterijas un 
akumulatorus, kas izveidoti tikai un vienīgi 
lietošanai pārnēsājamos maksājumu 
terminālos veikalos un restorānos, svītrkodu 
nolasītājos veikalos, profesionālā video 
tehnikā TV kanālu un profesionālo studiju 
vajadzībām, ogļraču lampām un niršanas 
lampām, kas piestiprinātas profesionālajām 
ogļraču vai nirēju aizsargtērpam, rezerves 
baterijas un akumulatori elektriskajām 
durvīm, kas nepieļauj to bloķēšanos vai 
cilvēku iespiešanu, baterijas un akumulatori, 
ko izmanto aprīkojumam vai dažādiem 
mērījumu un aprīkojuma ierīcēm, baterijas 
un akumulatori, ko izmanto saistībā ar saules 
bateriju paneli, ierīcēm, kas iegūst enerģiju 
fotogalvanisku procesu rezultātā vai 
izmantojot citu atjaunojamās enerģijas 
iegūšanas veidu. Rūpniecībā izmantojamās 
baterijas un akumulatori ietver arī baterijas 
un akumulatorus, ko izmanto 
elektrotransporta līdzekļos, piemēram, 
elektriskajos automobiļos, ratiņkrēslos, 
velosipēdos, lidostu transportlīdzekļos un 
automātiskajos transporta līdzekļos. Papildus 
šim nepilnīgajam piemēru sarakstam par 
rūpniecībā izmantojamu būtu jāuzskata 
jebkuru bateriju vai akumulatoru, kas nav 
aizplombēts un kas nav izmantojams 
automobiļos vai motociklos;

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 39
8. apsvērums

(8) rūpniecībā izmantojamo bateriju un 
akumulatoru piemēri ietver baterijas un 
akumulatorus, ko izmanto ārkārtas vai 
rezerves enerģijas nodrošināšanai slimnīcās, 
lidostās un birojos, baterijas un akumulatori, 
ko izmanto vilcienos vai lidmašīnās, un 
baterijas un akumulatori, ko izmanto 
piekrastes naftas urbjtorņiem vai bākām. 
Piemēri ietver arī baterijas un akumulatorus, 
kas izveidoti tikai un vienīgi lietošanai 
pārnēsājamos maksājumu terminālos 
veikalos un restorānos, svītrkodu nolasītājos 
veikalos, profesionālā video tehnikā TV 
kanālu un profesionālo studiju vajadzībām, 
ogļraču lampām un niršanas lampām, kas 
piestiprinātas profesionālajām ogļraču vai 
nirēju aizsargtērpam, rezerves baterijas un 
akumulatori elektriskajām durvīm, kas 
nepieļauj to bloķēšanos vai cilvēku 
iespiešanu, baterijas un akumulatori, ko 
izmanto aprīkojumam vai dažādiem 
mērījumu un aprīkojuma ierīcēm, baterijas 
un akumulatori, ko izmanto saistībā ar saules 
bateriju paneli, ierīcēm, kas iegūst enerģiju 
fotogalvanisku procesu rezultātā vai 
izmantojot citu atjaunojamās enerģijas 
iegūšanas veidu. Rūpniecībā izmantojamās 
baterijas un akumulatori ietver arī baterijas 
un akumulatorus, ko izmanto 
elektrotransporta līdzekļos, piemēram, 
elektriskajos automobiļos, ratiņkrēslos, 
velosipēdos, lidostu transportlīdzekļos un 
automātiskajos transporta līdzekļos. Papildus 
šim nepilnīgajam piemēru sarakstam par 
rūpniecībā izmantojamu būtu jāuzskata 
jebkuru bateriju vai akumulatoru, kas nav 
aizplombēts un kas nav izmantojams 
automobiļos vai motociklos;

8) rūpniecībā izmantojamo bateriju un 
akumulatoru piemēri ietver baterijas un 
akumulatorus, ko izmanto ārkārtas vai 
rezerves enerģijas nodrošināšanai 
sabiedriskās struktūrās, tādās kā slimnīcas, 
kinoteātri, muzeji, daudzstāvu dzīvojamās 
ēkas, tuneļi, lidostas un biroji; baterijas un 
akumulatori, ko izmanto vilcienos vai 
lidmašīnās, un baterijas un akumulatori, ko 
izmanto piekrastes naftas urbjtorņos vai 
bākās. Piemēri ietver arī baterijas un 
akumulatorus, kas izveidoti tikai un vienīgi 
lietošanai pārnēsājamos maksājumu 
terminālos veikalos un restorānos, svītrkodu 
nolasītājos veikalos, profesionālā video 
tehnikā TV kanālu un profesionālo studiju 
vajadzībām, ogļraču lampām un niršanas 
lampām, kas piestiprinātas profesionālajām 
ogļraču vai nirēju aizsargtērpam, rezerves 
baterijas un akumulatori elektriskajām 
durvīm, kas nepieļauj to bloķēšanos vai 
cilvēku iespiešanu, baterijas un akumulatori, 
ko izmanto aprīkojumam vai dažādiem 
mērījumu un aprīkojuma ierīcēm, baterijas 
un akumulatori, ko izmanto saistībā ar saules 
bateriju paneli, ierīcēm, kas iegūst enerģiju 
fotogalvanisku procesu rezultātā vai 
izmantojot citu atjaunojamās enerģijas 
iegūšanas veidu. Rūpniecībā izmantojamās 
baterijas un akumulatori ietver arī baterijas 
un akumulatorus, ko izmanto 
elektrotransporta līdzekļos, piemēram, 
elektriskajos automobiļos, ratiņkrēslos, 
velosipēdos, lidostu transportlīdzekļos un 
automātiskajos transporta līdzekļos. Papildus 
šim nepilnīgajam piemēru sarakstam par 
rūpniecībā izmantojamu būtu jāuzskata 
jebkuru bateriju vai akumulatoru, kas nav 
aizplombēts un kas nav izmantojams 
automobiļos vai motociklos;
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Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja Weisgerber
EPP-ED grupas vārdā

Grozījums Nr. 40
8. apsvērums

Rūpniecībā izmantojamo bateriju un 
akumulatoru piemēri ietver baterijas un 
akumulatorus, ko izmanto ārkārtas vai 
rezerves enerģijas nodrošināšanai slimnīcās, 
lidostās un birojos, baterijas un akumulatori, 
ko izmanto vilcienos vai lidmašīnās, un 
baterijas un akumulatori, ko izmanto 
piekrastes naftas urbjtorņiem vai bākām. 
Piemēri ietver arī baterijas un akumulatorus, 
kas izveidoti tikai un vienīgi lietošanai 
pārnēsājamos maksājumu terminālos 
veikalos un restorānos, svītrkodu nolasītājos 
veikalos, profesionālā video tehnikā TV 
kanālu un profesionālo studiju vajadzībām, 
ogļraču lampām un niršanas lampām, kas 
piestiprinātas profesionālajām ogļraču vai 
nirēju aizsargtērpam, rezerves baterijas un 
akumulatori elektriskajām durvīm, kas 
nepieļauj to bloķēšanos vai cilvēku 
iespiešanu, baterijas un akumulatori, ko 
izmanto aprīkojumam vai dažādiem 
mērījumu un aprīkojuma ierīcēm, baterijas 
un akumulatori, ko izmanto saistībā ar saules 
bateriju paneli, ierīcēm, kas iegūst enerģiju 

8) rūpniecībā izmantojamo bateriju un 
akumulatoru piemēri ietver baterijas un 
akumulatorus, ko izmanto ārkārtas vai 
rezerves enerģijas nodrošināšanai 
sabiedriskās struktūrās, tādās kā tuneļi, 
slimnīcas, kinoteātri, muzeji, daudzstāvu 
dzīvojamās ēkas, lidostas un biroji; baterijas 
un akumulatori, ko izmanto vilcienos vai 
lidmašīnās, un baterijas un akumulatori, ko 
izmanto piekrastes naftas urbjtorņos vai 
bākās. Piemēri ietver arī baterijas un 
akumulatorus, kas izveidoti tikai un vienīgi 
lietošanai pārnēsājamos maksājumu 
terminālos veikalos un restorānos, svītrkodu 
nolasītājos veikalos, profesionālā video 
tehnikā TV kanālu un profesionālo studiju 
vajadzībām, ogļraču lampām un niršanas 
lampām, kas piestiprinātas profesionālajām 
ogļraču vai nirēju aizsargtērpam, rezerves 
baterijas un akumulatori elektriskajām 
durvīm, kas nepieļauj to bloķēšanos vai 
cilvēku iespiešanu, baterijas un akumulatori, 
ko izmanto aprīkojumam vai dažādiem 
mērījumu un aprīkojuma ierīcēm, baterijas 
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fotogalvanisku procesu rezultātā vai 
izmantojot citu atjaunojamās enerģijas 
iegūšanas veidu. Rūpniecībā izmantojamās 
baterijas un akumulatori ietver arī baterijas 
un akumulatorus, ko izmanto 
elektrotransporta līdzekļos, piemēram, 
elektriskajos automobiļos, ratiņkrēslos, 
velosipēdos, lidostu transportlīdzekļos un 
automātiskajos transporta līdzekļos. Papildus 
šim nepilnīgajam piemēru sarakstam par 
rūpniecībā izmantojamu būtu jāuzskata 
jebkuru bateriju vai akumulatoru, kas nav 
aizplombēts un kas nav izmantojams 
automobiļos vai motociklos;

un akumulatori, ko izmanto saistībā ar saules 
bateriju paneli, ierīcēm, kas iegūst enerģiju 
fotogalvanisku procesu rezultātā vai 
izmantojot citu atjaunojamās enerģijas 
iegūšanas veidu. Rūpniecībā izmantojamās 
baterijas un akumulatori ietver arī baterijas 
un akumulatorus, ko izmanto 
elektrotransporta līdzekļos, piemēram, 
elektriskajos automobiļos, ratiņkrēslos, 
velosipēdos, lidostu transportlīdzekļos un 
automātiskajos transporta līdzekļos. Papildus 
šim nepilnīgajam piemēru sarakstam par 
rūpniecībā izmantojamu būtu jāuzskata 
jebkuru bateriju vai akumulatoru, kas nav 
aizplombēts un kas nav izmantojams 
automobiļos vai motociklos;

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 41
10. apsvērums

(10) Komisijai būtu jāizvērtē nepieciešamība 
pielāgot šo direktīvu, ņemot vērā pieejamos 
tehniskos un zinātniskos pierādījumus. Jo 
īpaši Komisijai būtu jāpārskata atbrīvojums 
no kadmija aizlieguma, kas piešķirts 
pārnēsājamajām baterijām un 
akumulatoriem, kuri paredzēti bezvada 
elektriskajiem instrumentiem. Bezvada 
elektrisko instrumentu piemēri ir ierīces, ko 

(10) Komisijai būtu jāizvērtē nepieciešamība 
pielāgot šo direktīvu, ņemot vērā pieejamos 
tehniskos un zinātniskos pierādījumus. Jo 
īpaši jebkura nepieciešamība grozīt 
atsevišķu bateriju tirgū laišanas aizliegumu 
jāpamato ar riska novērtējumu, ņemot vērā 
visus atbilstīgos zinātniskos pierādījumus, 
kas pamato attiecīgās vielas aizlieguma 
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patērētāji un profesionāli lietotāji izmanto 
griešanai, malšanai, tīrīšanai ar smiltīm, 
saberšanai, zāģēšanai, sagriešanai, 
cirpšanai, urbšanai, caurumu taisīšanai, 
perforēšanai, kalšanai, kniedēšanai, 
skrūvēšanai, pulēšanai vai līdzīgai koka, 
metāla un citu materiālu apstrādei, kā arī 
pļaušanai, griešanai un citām dārzniecības 
darbībām;

nepieciešamību. 

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger Krahmer

Grozījums Nr. 42
10. apsvērums

(10) Komisijai būtu jāizvērtē nepieciešamība 
pielāgot šo direktīvu, ņemot vērā pieejamos 
tehniskos un zinātniskos pierādījumus. Jo 
īpaši Komisijai būtu jāpārskata atbrīvojums 
no kadmija aizlieguma, kas piešķirts 
pārnēsājamajām baterijām un 
akumulatoriem, kuri paredzēti bezvada 
elektriskajiem instrumentiem. Bezvada 
elektrisko instrumentu piemēri ir ierīces, ko 
patērētāji un profesionāli lietotāji izmanto 
griešanai, malšanai, tīrīšanai ar smiltīm, 
saberšanai, zāģēšanai, sagriešanai, cirpšanai, 
urbšanai, caurumu taisīšanai, perforēšanai, 
kalšanai, kniedēšanai, skrūvēšanai, pulēšanai 
vai līdzīgai koka, metāla un citu materiālu 
apstrādei, kā arī pļaušanai, griešanai un 
citām dārzniecības darbībām;

(10) Komisijai būtu jāizvērtē nepieciešamība 
pielāgot šo direktīvu, ņemot vērā pieejamos 
tehniskos un zinātniskos pierādījumus. Jo 
īpaši Komisijai būtu jāpārskata atbrīvojums 
no kadmija aizlieguma, kas piešķirts 
pārnēsājamajām baterijām un 
akumulatoriem, kuri paredzēti bezvada 
elektriskajiem instrumentiem. Bezvada 
elektrisko instrumentu piemēri ir ierīces, ko 
patērētāji un profesionāli lietotāji izmanto 
griešanai, malšanai, tīrīšanai ar smiltīm, 
saberšanai, zāģēšanai, sagriešanai, cirpšanai, 
urbšanai, caurumu taisīšanai, mērīšanai, 
nojaukšanai, būvgružu novākšanai, 
perforēšanai, kalšanai, kniedēšanai, 
skrūvēšanai, detaļu sastiprināšanai, 
pulēšanai vai līdzīgai koka, metāla, 
sintētisku vai kompozītu materiālu
apstrādei, kā arī pļaušanai, griešanai un 
citām dārzniecības darbībām;
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Carl Schlyter

Grozījums Nr. 43
13. apsvērums

(13) dalībvalstīm vēlams sasniegt augstu 
izlietoto bateriju un akumulatoru savākšanas 
un pārstrādes līmeni, lai sasniegtu augstu 
vides aizsardzības un materiāla 
reģenerācijas līmeni visā Kopienā. Ar šo 
direktīvu būtu jānosaka dalībvalstīm 
minimālie savākšanas un pārstrādes mērķi. 
Nepieciešams aprēķināt savākšanas rādītāju, 
pamatojoties uz vidējo gadā pārdoto 
daudzumu iepriekšējos gados, lai visām 
dalībvalstīm būtu salīdzināmi mērķi, kas ir 
proporcionāli valsts bateriju patēriņa 
līmenim;

(13) dalībvalstīm jāprasa, lai tās sasniedz
augstu izlietoto bateriju un akumulatoru 
savākšanas un pārstrādes līmeni, lai 
sasniegtu augstu vides aizsardzības un 
materiāla pārstrādes līmeni visā Kopienā. 
Ar šo direktīvu būtu jānosaka dalībvalstīm 
zemākie pieļaujamie savākšanas un 
pārstrādes mērķi. Nepieciešams aprēķināt 
savākšanas rādītāju, pamatojoties uz vidējo 
gadā pārdoto daudzumu iepriekšējos gados, 
lai visām dalībvalstīm būtu salīdzināmi 
mērķi, kas ir proporcionāli valsts bateriju 
patēriņa līmenim;

Or. en

Pamatojums

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

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

The directive does not include any recovery targets, but recycling targets, so the wording 
should be corrected accordingly. 
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Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 44
15. apsvērums

(15) visām ieinteresētajām pusēm vajadzētu 
būt spējīgām piedalīties savākšanas, 
apstrādes un pārstrādes shēmās. Šīs shēmas 
būtu jāizveido tā, lai novērstu importēto 
ražojumu diskrimināciju, tirdzniecības 
barjeras vai konkurences traucējumus;

(15) visām ieinteresētajām pusēm vajadzētu 
būt spējīgām piedalīties savākšanas, 
apstrādes un pārstrādes shēmās. Ražotājiem 
un izplatītājiem obligāti jāpiedalās 
savākšanas shēmās. Šīs shēmas būtu 
jāizveido tā, lai novērstu importēto ražojumu 
diskrimināciju, tirdzniecības barjeras vai 
konkurences traucējumus;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 45
17. apsvērums

(17) Kopienas līmenī būtu jānosaka izlietoto 
bateriju un akumulatoru apsaimniekošanas 
finansēšanas pamatprincipi. Ar finansēšanas 
shēmām būtu jāpalīdz sasniegt augstus 
savākšanas un pārstrādes rādītājus un ievērot 
principu par ražotāja atbildību. Ražotājiem 
tādēļ būtu jāapmaksā savākšanas, apstrādes 
un visu savākto bateriju un akumulatoru 
pārstrādes izmaksas, no tām atskaitot peļņu 
no reģenerēto materiālu pārdošanas. Dažos 
gadījumos tomēr varētu būt attaisnojama 
de minimis noteikumu piemērošana 
mazajiem ražotājiem;.

(17) Kopienas līmenī būtu jānosaka izlietoto 
bateriju un akumulatoru apsaimniekošanas 
finansēšanas pamatprincipi. Ar finansēšanas 
shēmām būtu jāpalīdz sasniegt augstus 
savākšanas un pārstrādes rādītājus un ievērot 
principu par ražotāja atbildību. Kā noteikts 
šajā direktīvā, visiem ražotājiem jābūt 
reģistrētiem. Ražotājiem jāapmaksā 
savākšanas, apstrādes un visu savākto 
bateriju un akumulatoru pārstrādes 
izmaksas, no tām atskaitot peļņu no 
reģenerēto materiālu pārdošanas. Ražotājiem 
jāļauj atgūt šīs izmaksas. 

Or. en
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Pamatojums

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

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

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

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 46
3. panta 6. punkts

6) „rūpniecībā izmantojama baterija vai 
akumulators” ir jebkura baterija vai 
akumulators, kas izstrādāts tikai 
rūpnieciskam vai profesionālam lietojumam 
vai ko lieto jebkura tipa elektriskos 
transportlīdzekļos;

6) „rūpniecībā izmantojama baterija vai 
akumulators” ir jebkura baterija vai 
akumulators, kas izstrādāts tikai 
rūpnieciskam vai profesionālam lietojumam 
vai ko lieto jebkura tipa elektriskos 
transportlīdzekļos, vai kas nav aizplombēts 
un ko neizmanto automobiļos vai 
motociklos, vai kas nav pārnēsājams un ko 
neizmanto automobiļos vai motociklos;

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 47
3. panta 8. punkts

8) „pārstrāde” ir atkritumu materiālu 
atkārtota pārstrāde ražošanas procesā 
tādiem mērķiem, kam tie sākotnēji bijuši 
paredzēti, vai arī citiem mērķiem, kas nav 
enerģijas reģenerācija;

8) „pārstrāde” nozīmē atkritumu materiālu 
pārstrādi ražošanas procesā mērķiem, kam 
tie bijuši sākotnēji paredzēti, vai arī citiem 
mērķiem, izņemot enerģijas reģenerāciju, 
kas nozīmē dedzināmu atkritumu 
izmantošanu par līdzekli enerģijas 
ražošanai tiešas dedzināšanas procesā, 
kopā ar citiem atkritumiem vai bez tiem, bet 
izmantojot radīto siltumu;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja Weisgerber
EPP-DE grupas vārdā

Grozījums Nr. 48
3. panta 8. punkts

8) „pārstrāde” ir atkritumu materiālu 
atkārtota pārstrāde ražošanas procesā 
tādiem mērķiem, kam tie sākotnēji bijuši 
paredzēti, vai arī citiem mērķiem, kas nav 
enerģijas reģenerācija;

8) „pārstrāde” nozīmē atkritumu materiālu 
pārstrādi ražošanas procesā mērķiem, kam 
tie bijuši sākotnēji paredzēti, vai arī citiem 
mērķiem, izņemot enerģijas reģenerāciju, 
kas nozīmē dedzināmu atkritumu 
izmantošanu par līdzekli enerģijas 
ražošanai tiešas dedzināšanas procesā, 
kopā ar citiem atkritumiem vai bez tiem, bet
izmantojot radīto siltumu;
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 49
3. panta 8. punkts

8) „pārstrāde” ir atkritumu materiālu 
atkārtota pārstrāde ražošanas procesā
tādiem mērķiem, kam tie sākotnēji bijuši 
paredzēti, vai arī citiem mērķiem, kas nav 
enerģijas reģenerācija;

8) „pārstrāde” nozīmē atkritumu materiālu 
pārstrādi ražošanas procesā mērķiem, kam 
tie bijuši sākotnēji paredzēti, vai arī citiem 
mērķiem, izņemot enerģijas reģenerāciju, 
kas nozīmē dedzināmu atkritumu 
izmantošanu par līdzekli enerģijas 
ražošanai tiešas dedzināšanas procesā, 
kopā ar citiem atkritumiem vai bez tiem, bet 
izmantojot radīto siltumu;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Carl Schlyter

Grozījums Nr. 50
3. panta 10.a punkts (jauns)

10.a) „noslēgts cikls” ir sistēma, kurā 
ražotājs vai viņa pilnvarotā trešā puse 
savāc izlietotu bateriju vai akumulatoru, lai 
tā metāla saturu atkārtoti izmantotu jaunu 
bateriju vai akumulatoru ražošanā;

Or. en
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Pamatojums

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

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

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 51
3. panta 12. punkts

12) „ražotājs” ir jebkura persona kādā
dalībvalstī, kura, neatkarīgi no izmantotiem 
pārdošanas paņēmieniem, tostarp, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 97/7/EK (1997. gada 20. maijs)
par patērētāju aizsardzību saistībā ar 
distances līgumiem, izmantojot arī
tālsakarus, tās dalībvalsts teritorijā pirmo 
reizi laiž tirgū baterijas vai akumulatorus, 
arī tādus, ko iestrādā ierīcēs vai 
transportlīdzekļos, saskaņā ar savu 
profesionālo darbību;

12) „ražotājs” ir jebkura persona dalībvalstī, 
kura, neatkarīgi no izmantotiem pārdošanas 
paņēmieniem, tostarp izmantojot 
distanciālās saziņas līdzekļus, kā noteikts
Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 
20. maija Direktīvā 97/7/EK par patērētāju 
aizsardzību saistībā ar distances līgumiem:

(a) ražo un pārdod baterijas vai 
akumulatorus ar savu firmas zīmi, arī tādus, 
ko iestrādā ierīcēs vai transportlīdzekļos;
(b) ar savu firmas zīmi vai iestrādātas 
ierīcēs atkārtoti pārdod baterijas vai 
akumulatorus, ko ražojis cits piegādātājs, 
ar nosacījumu, ka piegādātājs nav zināms;
vai
(c) pamatojoties uz profesionālu darbību, 
Kopienas tirgū importē vai eksportē 
baterijas, akumulatorus vai ierīces.
Ņemot vērā 9., 15., 18., 20., 22. līdz 25. un 
33. panta īstenošanu, „ražotājs” ir jebkura 
persona, kas, neatkarīgi no izmantotiem 
pārdošanas paņēmieniem, tostarp 
izmantojot distanciālās saziņas līdzekļus, 
kā noteikts Direktīvā 97/7/EK, dalībvalsts 
teritorijā pirmo reizi laiž tirgū baterijas vai 



AM\584770LV.doc PE 364.731v01-00

LV

akumulatorus, pamatojoties uz 
profesionālu darbību.

Or. en

Pamatojums

This amendment replaces amendment 12.

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

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson EPP-DE grupas vārdā

Grozījums Nr. 52
3. panta 16.a punkts (jauns)

16.a) „noslēgts cikls” nozīmē, ka izlietotas 
baterijas vai akumulatora metāla saturu 
pēc iespējas pilnīgāk atkārtoti izmantos 
jaunu izstrādājumu ražošanā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson EPP-DE grupas vārdā

Grozījums Nr. 53
3. panta 16.b punkts (jauns)

16.b) “savākšanas norma” ir procentuālais 
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īpatsvars konkrētai dalībvalstij konkrētā 
kalendārā gadā, ko iegūst, saskaņā ar 
7. panta 1. punktu attiecīgā kalendārā gadā 
savākto pārnēsājamo bateriju un 
akumulatoru atkritumu svaru dalot ar to 
pārnēsājamo bateriju un akumulatoru 
vidējo svaru, kas pēc laišanas tirgū 
pārdotas attiecīgajā dalībvalstī attiecīgā 
kalendārā gadā un divos iepriekšējos 
kalendāros gados.

Or. en

Pamatojums

The wording “placed on the market” rather than "sold to the end user" avoids placing an 
additional administrative burden on small business.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā

Grozījums Nr. 54
4. panta 1. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) baterijas un akumulatorus, kas
iestrādāti ierīcēs un ko tiešais lietotājs pēc 
izlietošanas nevar izņemt bez papildu 
piepūles.

Or. en

Pamatojums

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



AM\584770LV.doc PE 364.731v01-00

LV

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā

Grozījums Nr. 55
4. panta 1. punkta bb) apakšpunkts (jauns)

bb) pārnēsājamas, tostarp arī ierīcēs 
iestrādātas, baterijas vai akumulatorus, 
kuru svarā ir vairāk nekā 0,004% svina.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 56
4. panta 3. punkts

3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
paredzētais aizliegums neattiecas uz 
pārnēsājamām baterijām un 
akumulatoriem, kas domāti lietojumam:

3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
paredzētais aizliegums neattiecas uz:

a) avārijas un trauksmes signalizācijas 
shēmās, arī avārijas apgaismes shēmās;

a) pārnēsājamām baterijām un 
akumulatoriem, ko paredzēts izmantot 
avārijas un trauksmes signalizācijas shēmās, 
jo īpaši avārijas apgaismes shēmās; 

b) medicīnas iekārtās; vai b) kadmiju, ko izmanto rūpnieciskās 
baterijās un akumulatoros, kuru svars ir 
lielāks par 30 kg, vai

c) bezvada elektriskajos instrumentos. c) kadmiju baterijās un akumulatoros, kas 
paredzēti izmantošanai tikai aviācijā un 
militāriem mērķiem, izņemot niķeļa-
kadmija akumulatorus, kurus izmanto 
elektriskajos transportlīdzekļos, jo uz šiem 
izmantošanas veidiem attiecas direktīvas 
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts.
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Or. fr

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 57
4. panta 3. punkts

3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
ietvertais aizliegums neattiecas uz 
pārnēsājamām baterijām un 
akumulatoriem, kas domāti lietojumam:

3. Šā panta 1. punkta b) un ba) apakšpunktā 
ietvertais aizliegums neattiecas uz:

a) avārijas un trauksmes signalizācijas 
shēmās, arī avārijas apgaismes shēmās;

a) pārnēsājamām baterijām un 
akumulatoriem, kas domāti lietojumam
avārijas un trauksmes signalizācijas shēmās, 
tostarp avārijas apgaismes shēmās;

b) medicīnas iekārtās; vai b) kadmija saturu rūpniecībā izmantojamās 
baterijās vai akumulatoros; vai 

c) bezvada elektriskajos instrumentos. c) kadmija saturu baterijās un 
akumulatoros, ko izmanto lidmašīnās un 
vilcienos, bet izņemot niķeļa-kadmija 
baterijas, ko izmanto 
elektrotransportlīdzekļos, jo uz šīm ierīcēm 
attiecas Direktīvas 2000/53/EK 4. panta 
2. punkta a) apakšpunkts.

Or. en

Pamatojums

Replaces amendment 17 in order to make clear that the exemption is for the industrial 
batteries or accumulators as defined in article 3, point 6.
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Re-introduces parts of amendments 23 and 82 of EP first reading.

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

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels, Richard Seeber

Grozījums Nr. 58
4. panta 3. punkta c) apakšpunkts un 4. punkts

c) bezvada elektriskajos instrumentos. c) bezvada elektriskajos instrumentos 
4 gadu pārejas posmā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā.

4. Komisija pārskata 3. punkta c) 
apakšpunktā minēto izņēmumu un līdz …*

Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, vajadzības gadījumā ar 
attiecīgiem priekšlikumiem, lai aizliegtu 
kadmiju baterijās un akumulatoros.

Or. en

Pamatojums

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

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

  
* Četrus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Grozījums Nr. 59
4. panta 4. punkts

4. Komisija pārskata 3. punkta 
c) apakšpunktā minēto izņēmumu un 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu četru gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā, vajadzības gadījumā ar 
attiecīgiem priekšlikumiem, lai aizliegtu 
kadmiju baterijās un akumulatoros.

4. Komisija pārskata 3. punkta 
c) apakšpunktā minēto izņēmumu un 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu ne vēlāk kā 9 mēnešus pēc 
ziņojumu saņemšanas no dalībvalstīm 
saskaņā ar 19 panta 4. punktu, vajadzības 
gadījumā ar attiecīgiem priekšlikumiem, lai 
aizliegtu kadmiju baterijās un akumulatoros

Or. en

Pamatojums

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

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

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

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson EPP-DE grupas vārdā

Grozījums Nr. 60
5. panta 2.a punkts (jauns)

2.a. Dalībvalstis nodrošina, ka baterijas un 
akumulatorus iestrādā ierīcēs tikai tad, ja 
tiešais lietotājs tās pēc izlietošanas var 
izņemt bez papildu piepūles. Šis noteikums 
neattiecas uz III pielikumā iekļautajām 
ierīču kategorijām. Visām ierīcēm, kurās ir 
iestrādātas baterijas un akumulatori, 
pievieno instrukcijas par drošu to 
izņemšanas veidu un vajadzības gadījumā 
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informāciju lietotājam par iestrādātu 
bateriju un akumulatoru sastāvdaļām.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Georgs Andrejevs, Holger Krahmer

Grozījums Nr. 61
5. panta 2.a punkts (jauns)

2.a. Dalībvalstis nodrošina, ka baterijas un 
akumulatorus iestrādā ierīcēs tikai tad, ja 
tiešais lietotājs tās pēc izlietošanas var 
izņemt bez papildu piepūles. Šis pants 
neattiecas uz IIa pielikumā iekļautajām 
ierīču kategorijām. Visām ierīcēm, kurās ir 
iestrādātas baterijas un akumulatori, 
pievieno instrukcijas par drošu to 
izņemšanas veidu un vajadzības gadījumā 
informāciju lietotājam par iestrādātu 
bateriju un akumulatoru sastāvdaļām.

Or. en

Pamatojums

This amendment introduces the concept that removeability should be facilitated .

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

It re-instates Parliament’s First Reading Amendment 92 to Article 5. paragraph 1 a (new).
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Grozījumu iesniedza Caroline Jackson EPP-DE grupas vārdā

Grozījums Nr. 62
6. pants

Dalībvalstis tiecas palielināt bateriju un 
akumulatoru atkritumu dalītu vākšanu, 
ņemot vērā transporta ietekmi uz vidi, un 
cenšas, lai pēc iespējas mazāk bateriju un 
akumulatoru apglabātu kā nešķirotus 
sadzīves atkritumus.

Dalībvalstis, ņemot vērā transporta ietekmi 
uz vidi, veic nepieciešamos pasākumus, lai 
palielinātu bateriju un akumulatoru 
atkritumu atsevišķu savākšanu un novērstu
bateriju un akumulatoru galīgo apglabāšanu, 
panākot maksimālu visu to bateriju un 
akumulatoru atkritumu pārstrādi, kuru 
izmantošana nav aizliegta 4. pantā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson EPP-DE grupas vārdā

Grozījums Nr. 63
7. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) ļauj tiešajiem lietotājiem izmest 
pārnēsājamu bateriju vai akumulatoru 
atkritumus pieejamā savākšanas punktā tuvā 
apkārtnē, ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu;

a) ļauj tiešajiem lietotājiem izmest 
pārnēsājamu bateriju vai akumulatoru 
atkritumus pieejamā savākšanas punktā tuvā 
apkārtnē, ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu. 
Šādi savākšanas punkti nav jāreģistrē vai 
jālicenzē individuāli saskaņā ar grozīto 
Direktīvu 75/442/EEK par atkritumiem, kā 
arī Direktīvu 91/689/EEK par bīstamajiem 
atkritumiem; 

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 64
7. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

aa) nodrošina, ka pārnēsājamo bateriju un 
akumulatoru izplatītāji atbild par šo 
bateriju un akumulatoru atkritumu 
savākšanu no tiešajiem patērētājiem savās 
tirdzniecības vietās tādā daudzumā, kas 
atbilst tiešo lietotāju izmantotajām 
baterijām un akumulatoriem;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 65
7. panta 2. punkts

2. Ar nosacījumu, ka shēmas atbilst 
1. punktā uzskaitītajiem kritērijiem, 
dalībvalstis var:

2. Ar nosacījumu, ka shēmas atbilst 
1. punktā uzskaitītajiem kritērijiem, 
dalībvalstis:

a) prasīt, lai tādas shēmas izveido ražotāji; a) prasa, lai šādas shēmas izveido ražotāji;

aa) nodrošina, ka izplatītāji no tiešajiem 
lietotājiem bez maksas pieņem atpakaļ 
izlietotas pārnēsājamas baterijas;

b) prasīt, lai citi uzņēmēji piedalītos tādās b) var prasīt, lai citi uzņēmēji piedalās šādās
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shēmās; shēmās;
c) uzturēt spēkā esošās shēmas. c) var saglabāt pašreizējās shēmas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 66
7. panta 2. punkts

2. Ar nosacījumu, ka shēmas atbilst 1. 
punktā uzskaitītajiem kritērijiem, 
dalībvalstis var:

2. Ar nosacījumu, ka shēmas atbilst 
1. punktā uzskaitītajiem kritērijiem, 
dalībvalstis:

a) prasīt, lai tādas shēmas izveido ražotāji; a) var prasīt, lai šādas shēmas izveido 
ražotāji;

b) prasīt, lai citi uzņēmēji piedalītos tādās 
shēmās;

b) nodrošina, ka pārnēsājamo bateriju 
izplatītāji ir atbildīgi par izlietotu 
pārnēsājamu bateriju pieņemšanu atpakaļ 
no tiešajiem patērētājiem bez maksas. 
Atpakaļpieņemšanas pienākums attiecas uz 
apjomu, ko parasti izlieto tiešais patērētājs;

c) uzturēt spēkā esošās shēmas. c) var saglabāt pašreizējās shēmas.

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 67
7. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka rūpniecībā 
izmantojamu bateriju un akumulatoru 
ražotāji vai trešās personas, kas darbojas to 
vārdā, neatsakās pieņemt atpakaļ no 
tiešajiem lietotājiem rūpniecībā 
izmantojamas baterijas un akumulatorus, 
neatkarīgi no to ķīmiskā sastāva un
izcelsmes. Neatkarīgas trešās puses arī var 
savākt rūpniecībā izmantojamas baterijas un 
akumulatorus.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka atsevišķi 
rūpniecībā izmantojamu bateriju un 
akumulatoru ražotāji vai trešās personas, kas 
darbojas to vārdā, neatsakās pieņemt atpakaļ 
no tiešajiem lietotājiem rūpniecībā 
izmantojamas baterijas un akumulatorus, 
neatkarīgi no to izcelsmes, ja vien tiem ir 
tāds pats ķīmiskais sastāvs kā baterijām un 
akumulatoriem, ko šie ražotāji laiduši 
tirgū. Neatkarīgas trešās personas arī var 
savākt rūpniecībā izmantojamas baterijas un 
akumulatorus.

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 68
7. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka rūpniecībā 
izmantojamu bateriju un akumulatoru 
ražotāji vai trešās personas, kas darbojas to 
vārdā, neatsakās pieņemt atpakaļ no 
tiešajiem lietotājiem rūpniecībā 
izmantojamas baterijas un akumulatorus, 
neatkarīgi no to ķīmiskā sastāva un
izcelsmes. Neatkarīgas trešās puses arī var 
savākt rūpniecībā izmantojamas baterijas un 

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka atsevišķi 
rūpniecībā izmantojamu bateriju un 
akumulatoru ražotāji vai trešās personas, kas 
darbojas to vārdā, neatsakās pieņemt atpakaļ 
no tiešajiem lietotājiem rūpniecībā 
izmantojamas baterijas un akumulatorus, 
neatkarīgi no to izcelsmes, ja vien tiem ir 
tāds pats ķīmiskais sastāvs kā baterijām un 
akumulatoriem, ko šie ražotāji laiduši 
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akumulatorus. tirgū. Neatkarīgas trešās personas arī var 
savākt rūpniecībā izmantojamas baterijas un
akumulatorus.

Or. en

Pamatojums

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

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

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

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 69
7. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka rūpniecībā 
izmantojamu bateriju un akumulatoru 
ražotāji vai trešās personas, kas darbojas to 
vārdā, neatsakās pieņemt atpakaļ no 
tiešajiem lietotājiem rūpniecībā 
izmantojamas baterijas un akumulatorus, 
neatkarīgi no to ķīmiskā sastāva un
izcelsmes. Neatkarīgas trešās puses arī var 
savākt rūpniecībā izmantojamas baterijas un 
akumulatorus.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka atsevišķi 
rūpniecībā izmantojamu bateriju un 
akumulatoru ražotāji vai trešās personas, kas 
darbojas to vārdā, neatsakās pieņemt atpakaļ 
no tiešajiem lietotājiem rūpniecībā 
izmantojamas baterijas un akumulatorus, 
neatkarīgi no to izcelsmes, ja vien tiem ir 
tāds pats ķīmiskais sastāvs kā baterijām un 
akumulatoriem, ko šie ražotāji laiduši 
tirgū. Neatkarīgas trešās personas arī var 
savākt rūpniecībā izmantojamas baterijas un 
akumulatorus. 

Or. en

Pamatojums

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

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

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

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 70
7. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka rūpniecībā 
izmantojamu bateriju un akumulatoru 
ražotāji vai trešās personas, kas darbojas to 
vārdā, neatsakās pieņemt atpakaļ no 
tiešajiem lietotājiem rūpniecībā 
izmantojamas baterijas un akumulatorus, 
neatkarīgi no to ķīmiskā sastāva un
izcelsmes. Neatkarīgas trešās puses arī var 
savākt rūpniecībā izmantojamas baterijas un 
akumulatorus.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka atsevišķi 
rūpniecībā izmantojamu bateriju un 
akumulatoru ražotāji vai trešās personas, kas 
darbojas to vārdā, neatsakās pieņemt atpakaļ 
no tiešajiem lietotājiem rūpniecībā 
izmantojamas baterijas un akumulatorus, 
neatkarīgi no to izcelsmes, ja vien tiem ir 
tāds pats ķīmiskais sastāvs kā baterijām un 
akumulatoriem, ko šie ražotāji laiduši 
tirgū. Neatkarīgas trešās personas arī var 
savākt rūpniecībā izmantojamas baterijas un 
akumulatorus. 

Or. en

Pamatojums

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

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

There should not be any limitation on the origin of the spent battery.
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Grozījumu iesniedza Caroline Jackson EPP-ED grupas vārdā

Grozījums Nr. 71
7. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka tiešos 
lietotājus mudina nogādāt rūpniecībā un 
automašīnās izmantojamo bateriju un 
akumulatoru atkritumus līdz savākšanas 
sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Encouragement may come from information campaigns of the type the Rapporteur 
recommends. An obligation to return the waste can only exist if the law creates it, and this 
directive does not explicitly create that obligation.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Holger Krahmer

Grozījums Nr. 72
7. panta 4.b punkts (jauns)

4.b Dalībvalstis nodrošina, ka izplatītāji, 
kas piegādā pārnēsājamas baterijas, atbild 
par izlietotu pārnēsājamu bateriju 
pieņemšanu atpakaļ no tiešajiem 
lietotājiem bez maksas.

Or. en

Pamatojums

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

This provision does not concern industrial and automotive batteries.
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 73
8. pants

Dalībvalstis var izmantot ekonomikas 
instrumentus, lai veicinātu bateriju un 
akumulatoru atkritumu savākšanu vai lai 
veicinātu tādu bateriju un akumulatoru 
lietojumu, kurās ir mazāk piesārņotājvielu, 
piemēram, pieņemot dažādas nodokļu 
likmes vai depozītu shēmas. Ja dalībvalstis 
tā rīkojas, tās dara Komisijai zināmus 
pasākumus, kas attiecas uz tādu līdzekļu
ieviešanu.

1. Dalībvalstis var izmantot ekonomikas 
instrumentus, lai veicinātu bateriju un 
akumulatoru atkritumu savākšanu vai lai 
veicinātu tādu bateriju un akumulatoru 
lietojumu, kurās ir mazāk piesārņotājvielu, 
piemēram, pieņemot dažādas nodokļu 
likmes. Ja dalībvalstis tā rīkojas, tās dara 
Komisijai zināmus pasākumus, kas attiecas 
uz tādu instrumentu ieviešanu. Dalībvalstis
nodrošina, ka:
a) veicot šādus pasākumus, nepārkāpj 
iekšējā tirgus noteikumus vai nekropļo 
konkurenci un tos neizmanto kā ienākumu 
palielināšanas līdzekli ar šīs direktīvas 
mērķiem nesaistītās jomās;
b) šādus pasākumus ievieš, apspriežoties ar 
visām ieinteresētajām personām;
c) šādi pasākumi ir jāpamato, ņemot vērā 
ekonomikas, sociālus un vides kritērijus.
2. Dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, dara 
Komisijai zināmus to pasākumu projektus, 
ko tās plāno pieņemt saskaņā ar 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels, Richard Seeber

Grozījums Nr. 74
9. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

a) 25%, …*; a) 40%, ...*;

b) 45%, …**. b) 60%, ...**.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Carl Schlyter

Grozījums Nr. 75
9. panta 4. punkta a) apakšpunkts

a) var izstrādāt pārejas pasākumus, lai 
cīnītos pret tādām grūtībām, ar ko sastopas 
dalībvalstis, izpildot 2. punkta prasības, 
kuras radušās īpašu iekšējo apstākļu dēļ;

a) var izstrādāt pārejas pasākumus, kas 
neilgst vairāk kā 36 mēnešus, lai cīnītos 
pret tādām grūtībām, ar ko sastopas 
dalībvalstis, izpildot 2. punkta prasības, 
kuras radušās īpašu ģeogrāfisko apstākļu 
dēļ, piemēram, liels mazu salu vai lauku un 
kalnu apvidu skaits un mazs iedzīvotāju 
blīvums;

Or. en

  
* Sešus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
** Desmit gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
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Pamatojums

Re-introduces the Commission's text. 

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

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Grozījums Nr. 76
9. panta 4. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) sešus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, ņemot vērā dalībvalstu iepriekšējo 
četru gadu pieredzi, pārskata 2. punkta 
b) apakšpunktā noteiktās pārnēsājamo 
bateriju un akumulatoru atkritumu 
minimālās pieņemamās savākšanas normas 
piemērotību.

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 77
9. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Saskaņā ar 19. panta 5. punktu 
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Komisija savā pirmajā ziņojumā pārskata 
2. punkta b) apakšpunktā noteiktās 
pārnēsājamo bateriju un akumulatoru 
atkritumu minimālās pieņemamās 
savākšanas normas piemērotību, ņemot 
vērā dalībvalstu iepriekšējo gadu pieredzi.  
Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 
priekšlikumu par minētās normas 
pārskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson EPP-DE grupas vārdā

Grozījums Nr. 78
9. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Ne vēlāk kā ...* Komisija saskaņā ar 
Līguma 251. pantu iesniedz priekšlikumu 
par savākšanas normu pārskatīšanu.

* Septiņus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā

Or. en

Pamatojums

The directive should not assume from the outset that increasing the collection targets is 
inevitable.
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 79
10. panta 3. punkts

3. Pārstrādes procesi vēlākais …* atbilst 
pārstrādes mērķlielumiem un ar tiem 
saistītajiem noteikumiem, kas izklāstīti 
III pielikuma B daļā.

3. Pārstrādes procesi vēlākais …* atbilst 
pārstrādes efektivitātes rādītājiem un ar tiem 
saistītajiem noteikumiem, kas izklāstīti 
III pielikuma B daļā.

[Horizontāls grozījums — ja to pieņems, 
visā direktīvas tekstā un grozījumos vārdi 
“pārstrādes mērķlielumi” tiks nomainīti ar 
vārdiem “pārstrādes efektivitātes rādītāji”.]

Or. en

Pamatojums

Re-introduces Article 18 of the original Commission proposal.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Carl Schlyter

Grozījums Nr. 80
12. panta 2. punkts

2. Bateriju un akumulatoru atkritumus, ko no 
Kopienas eksportē saskaņā ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 259/93, Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1420/1999 (1999. gada 29. aprīlis), 
ar kuru nosaka kopējus noteikumus un 
procedūras, kas piemērojamas dažu 
atkritumu veidu sūtīšanai uz dažām valstīm, 
kuras nav ESAO valstis 1 un Komisijas 
Regula (EK) Nr. 1547/1999 (1999. gada 
12. jūlijs), ar kuru atbilstīgi Padomes 
Regulai (EEK) Nr. 259/93 nosaka kontroles 

2. Bateriju un akumulatoru atkritumus, ko no 
Kopienas eksportē saskaņā ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 259/93, Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1420/1999 (1999. gada 
29. aprīlis), ar kuru nosaka kopējus 
noteikumus un procedūras, kas 
piemērojamas dažu atkritumu veidu 
sūtīšanai uz dažām valstīm, kuras nav ESAO 
valstis, un Komisijas Regula (EK) 
Nr. 1547/1999 (1999. gada 12. jūlijs), ar 
kuru atbilstīgi Padomes Regulai (EEK) 

  
* Piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
1 OV L 166, 1.7.1999., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu 

(EK) Nr. 2118/2003 (OV L 318, 3.12.2003., 5. lpp.).
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procedūras, kas piemērojamas konkrētu 
atkritumu veidu sūtīšanai uz valstīm, uz 
kurām neattiecas ESAO Lēmums C(92)39 
fina l1, tikai tad ietver šīs direktīvas 
III pielikumā izklāstīto saistību un mērķu 
īstenojumā, ja ir skaidras liecības par to, ka 
pārstrādes operācija notikusi apstākļos, kas 
kopumā ir līdzvērtīgi šīs direktīvas 
prasībām.

Nr. 259/93 nosaka kontroles procedūras, kas 
piemērojamas konkrētu atkritumu veidu 
sūtīšanai uz valstīm, uz kurām neattiecas 
ESAO Lēmums C(92)39 galīgajā versijā, 
tikai tad ietver šīs direktīvas III pielikumā 
izklāstīto saistību un mērķu īstenojumā, ja ir 
skaidras liecības par to, ka pārstrādes 
operācija notikusi apstākļos, kas kopumā ir 
līdzvērtīgi šīs direktīvas prasībām.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 81
13. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji vai 
trešās personas, kas darbojas viņu vārdā, 
finansē visas tīrās izmaksas, ko rada: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji vai 
trešās personas, kas darbojas viņu vārdā, vai 
jebkuras neatkarīgas trešās personas, kas 
iesaistītas izlietotu bateriju savākšanā, 
apstrādē un pārstrādē, finansē visas neto
izmaksas, ko rada: 

Or. en

Pamatojums

The draft Directive would allow independent third parties to collect industrial and automotive 
batteries, but does not extend this principle to the financing responsibilities.

    
1 OV L 185, 17.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu 

(EK) Nr. 2118/2003.



AM\584770LV.doc PE 364.731v01-00

LV

This amendment seeks to prevent a situation in which producers are liable to pay outrageous 
fees for the collection of spent batteries or accumulators by a third party that they have not 
chosen or solicited.

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson, Frederika Brepoels EPP-DE grupas vārdā

Grozījums Nr. 82
13. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji vai 
trešās personas, kas darbojas viņu vārdā, 
finansē visas tīrās izmaksas, ko rada:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji, citi 
piegādes ķēdes dalībnieki vai trešās 
personas, kas darbojas viņu vārdā, finansē 
visas neto izmaksas, ko rada:

Or. en

Pamatojums

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

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

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

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 83
13. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) visu saskaņā ar 7. panta 1. un 2. punktu 
savākto pārnēsājamo bateriju un 
akumulatoru atkritumu savākšana, apstrāde 
un pārstrāde; un

a) visu saskaņā ar 7. panta 1. punktu un 
2. punkta a) un c) apakšpunktu savākto 
pārnēsājamo bateriju un akumulatoru 
atkritumu savākšana, apstrāde un pārstrāde; 
and 
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Or. en

Pamatojums

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

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

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

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

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Carl Schlyter

Grozījums Nr. 84
13. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) visu saskaņā ar 7. panta 1. un 2. punktu 
savākto pārnēsājamo bateriju un 
akumulatoru atkritumu savākšana, apstrāde 
un pārstrāde; un

a) visu saskaņā ar 7. panta 1. un 2. punktu 
savākto pārnēsājamo bateriju un 
akumulatoru atkritumu savākšana, apstrāde 
un pārstrāde;

aa) sabiedrības informēšanas kampaņas 
par visu veidu pārnēsājamo bateriju un 
akumulatoru atkritumu savākšanu, 
apstrādi un pārstrādi; un

Or. en

Pamatojums

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



AM\584770LV.doc PE 364.731v01-00

LV

be clarified that producers should pay for such public information campaigns. 

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 85
13. panta 1. punkta ba) apakšpunkts (jauns) 

ba) sabiedrības informēšanas kampaņas 
par visu veidu bateriju un akumulatoru 
atkritumu savākšanu un pārstrādi;

Or. en

Pamatojums

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

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

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

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

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 86
13. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka visi pārnēsājamo 
bateriju ražotāji vai trešās personas, kas 
darbojas to vārdā, ir izpildījušas savas 
saistības proporcionāli tam ražojumu 
daudzumam, ko laiž tirgū.
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Or. en

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 87
13. panta 2.b punkts (jauns)

2.b Dalībvalstis ļauj ražotājiem, pārdodot 
savus jaunos ražojumus, norādīt izmaksas, 
kas tiem radušās saistībā ar atkritumu 
savākšanu, apstrādi un pārstrādi. Ražotāji, 
kas izmanto šo noteikumu, nodrošina, ka 
norādītās izmaksas nepārsniedz faktiski 
radušās izmaksas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 88
13. panta 3. punkts

3. Tiešajiem lietotājiem atsevišķi neuzrāda
savākšanas, apstrādes un pārstrādes 
izmaksas, kad viņiem pārdod jaunas 
pārnēsājamas baterijas un akumulatorus.  

3. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji drīkst 
atgūt izmaksas, kas saistītas ar savākšanu, 
apstrādi un pārstrādi, bet šīs izmaksas 
nenorāda atsevišķi, pārdodot tiešajam 
lietotājam jaunas pārnēsājamas baterijas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 89
13. panta 3. punkts

3. Tiešajiem lietotājiem atsevišķi neuzrāda
savākšanas, apstrādes un pārstrādes 
izmaksas, kad viņiem pārdod jaunas 
pārnēsājamas baterijas un akumulatorus.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji drīkst 
atgūt izmaksas, kas saistītas ar savākšanu, 
apstrādi un pārstrādi, bet šīs izmaksas 
nenorāda atsevišķi, pārdodot tiešajam 
lietotājam jaunas pārnēsājamas baterijas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Grozījums Nr. 90
14. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka visus ražotājus 
reģistrē.

Dalībvalstis nodrošina, ka visus ražotājus 
reģistrē.

Pārnēsājamu bateriju un akumulatoru 
ražotāji kopā vai atsevišķi dara zināmu 
metodi, kā tie nodrošina apstrādes, 
pārstrādes un nodošanas iznīcināšanai 
saistību ievērošanu attiecībā uz tām 
izlietotajām baterijām un akumulatoriem, 
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kas izmesti saskaņā ar 7. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu izveidotajos savākšanas 
punktos.
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to, ka visi pārnēsājamo 
bateriju ražotāji vai trešās personas, kas 
darbojas to vārdā, ir izpildījušas savas 
saistības proporcionāli tam ražojumu 
daudzumam, ko šie ražotāji laiž tirgū.

Or. en

Pamatojums

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

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

batteries, or third parties acting on their behalf, have met their obligations in proportion to 
the products they place on the market.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 91
16. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji vai 
trešās personas, kas darbojas viņu vārdā, 
finansē visas tīrās izmaksas, ko rada: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji vai 
trešās personas, kas darbojas viņu vārdā, vai 
jebkuras neatkarīgas trešās personas, kas
iesaistītas izlietotu bateriju savākšanā, 
apstrādē un pārstrādē, finansē visas neto
izmaksas, ko rada: 

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 92
17. panta 2.a punkts (jauns)

2a. Dalībvalstis nodrošina, ka pārnēsājamu 
bateriju vai akumulatoru izplatītāji informē 
tiešos lietotājus par iespēju šo izplatītāju 
tirdzniecības vietās izmest pārnēsājamu 
bateriju vai akumulatoru atkritumus.

Or. en

Pamatojums

See amendment to Article 7 para 1.

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā

Grozījums Nr. 93
20. panta 3. punkts

3. Vajadzības gadījumā ziņojumam 
pievieno priekšlikumus pārskatīt attiecīgus 
šīs direktīvas noteikumus.

3. Ziņojumā iekļauj priekšlikumus par 
direktīvas pārskatīšanu, lai ieviestu 
aizliegumu izmantot bateriju un 
akumulatoru ražošanā kadmiju.

Or. en

Pamatojums

When reviewing this directive the Commission should aim to propose a ban on cadmium
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Grozījumu iesniedza Caroline Jackson, Anja Weisgerber EPP-DE grupas vārdā

Grozījums Nr. 94
23. panta 1. punkts

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un 
administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz
…

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un 
administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības līdz .....

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger Krahmer

Grozījums Nr. 95
II a pielikums (jauns)

II a PIELIKUMS
TO RAŽOJUMU KATEGORIJU 
SARAKSTS, UZ KO NEATTIECAS 
5. PANTA DARBĪBAS JOMA
1. Tās ierīces, kuru baterijas ir pielodētas, 
piemetinātas vai citādi pastāvīgi 
piestiprinātas termināļiem, lai nodrošinātu 
strāvas padeves nepārtrauktību svarīgos 
rūpnieciskos lietojumos un lai saglabātu 
informācijas tehnoloģiju un citu 
uzņēmumu ierīču atmiņas un datu 
funkcijas, ja I pielikumā minēto bateriju un 
akumulatoru izmantošana ir tehniski 
nepieciešama. 
2. Atsauces elementi zinātnē izmantojamās 
un profesionālās iekārtās un baterijas un 
akumulatori, kas ievietoti dzīvībai svarīgu 
funkciju uzturēšanai paredzētās medicīnas 
ierīcēs un sirdsdarbības stimulatoros, kuru 
darbību nepieciešams nodrošināt 
nepārtraukti un no kuriem baterijas un 
akumulatorus var izņemt tikai īpaši 
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kvalificēts personāls. 
3. Pārnēsājamas ierīces, kas, ja to baterijas 
maina nekvalificēts personāls, var radīt 
draudus lietotāju drošībai vai negatīvi 
ietekmēt ierīces darbību, un profesionālas 
iekārtas, ko paredzēts izmantot ļoti jutīgos 
apstākļos, piemēram, gaistošu vielu 
klātbūtnē.

Or. en

Pamatojums

This amendment introduces the concept that removeability should be facilitated.

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

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

Grozījumu iesniedza Caroline Jackson EPP-ED grupas vārdā

Grozījums Nr. 96
III pielikuma B daļas 3. punkta ievaddaļa

Pārstrādes procesi sasniedz šādus minimālos
pārstrādes mērķlielumus:

Dalībvalstis nodrošina, ka pārstrādes
procesi sasniedz šādus minimālos 
pieņemamos pārstrādes mērķlielumus:

Or. en

Pamatojums

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


