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PR_COD_2am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista sekä direktiivin 
91/157/ETY kumoamisesta
(5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (5694/5/2005 – C6-0268/2005),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0723)2,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2005),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan ja 95 artiklan 1 
kohdan suhteessa tämän direktiivin 4, 5 ja 
18 artiklaan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

Perustelu

Direktiivin päätavoite on vähimmäistää käytettyjen paristoiden kielteiset 
ympäristövaikutukset. Ympäristönäkökohdan pitäisi siksi olla ainoa oikeusperusta. Tämä 
vastaa myös julkisasiamiehen asiassa C-178/03 (komissio vastaan parlamentti ja neuvosto –
PIC-asetuksen oikeusperusta) 26. toukokuuta 2005 antamaa ei-sitovaa lausuntoa, jossa 

  
1 EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 355.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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todetaan, että kaksinkertainen oikeusperusta suljetaan pois, jos niille säädettyjä menettelyjä 
ei voida sovittaa toisiinsa ja että jos lailla on vaikutuksia sekä ympäristöön että 
sisämarkkinoihin, sillä tulee olla yksi ainoa oikeusperusta, jota säädöksen pääasiallinen tai 
määräävä osatekijä edellyttää. 

Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 kappale

1) Paristoja ja akkuja sekä käytettyjä 
paristoja ja akkuja koskevat kansalliset 
toimenpiteet olisi yhdenmukaistettava. 
Tämän direktiivin ensisijaisena tavoitteena 
on minimoida paristojen ja akkujen sekä 
käytettyjen paristojen ja akkujen kielteiset 
ympäristövaikutukset ja siten edistää 
ympäristön suojelemista ja säilyttämistä 
sekä sen laadun parantamista. Direktiivin 
oikeusperustana on näin ollen 
perustamissopimuksen 175 artiklan 
1 kohta. On kuitenkin myös aiheellista 
toteuttaa toimenpiteitä yhteisön tasolla 
perustamissopimuksen 95 artiklan 1 
kohdan perusteella paristojen ja akkujen 
raskasmetallipitoisuuksia ja merkintää 
koskevien vaatimusten 
yhdenmukaistamiseksi sekä 
sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi ja kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi yhteisössä.

1) Paristoja ja akkuja sekä käytettyjä 
paristoja ja akkuja koskevat kansalliset 
toimenpiteet olisi yhdenmukaistettava. 
Tämän direktiivin ensisijaisena tavoitteena 
on minimoida paristojen ja akkujen sekä 
käytettyjen paristojen ja akkujen kielteiset 
ympäristövaikutukset ja siten edistää 
ympäristön suojelemista ja säilyttämistä 
sekä sen laadun parantamista. Direktiivin 
oikeusperustana on näin ollen 
perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta

Perustelu

Direktiivin päätavoite on vähimmäistää käytettyjen paristoiden kielteiset 
ympäristövaikutukset. Ympäristönäkökohdan pitäisi siksi olla ainoa oikeusperusta. Tämä 
vastaa myös julkisasiamiehen asiassa C-178/03 (komissio vastaan parlamentti ja neuvosto –
PIC-asetuksen oikeusperusta) 26. toukokuuta 2005 antamaa ei-sitovaa lausuntoa, jossa 
todetaan, että kaksinkertainen oikeusperusta suljetaan pois, jos niille säädettyjä menettelyjä 
ei voida sovittaa toisiinsa ja että jos lailla on vaikutuksia sekä ympäristöön että 
sisämarkkinoihin, sillä tulee olla yksi ainoa oikeusperusta, jota säädöksen pääasiallinen tai 
määräävä osatekijä edellyttää.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 8 kappale

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

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole mielekästä luetella paristojen sovelluksia tällaisten paristojen määrittämiseksi 
teollisuusparistoiksi. Tämän on käytävä selvästi ilmi teollisuusparistojen määritelmästä, ei 
johdanto-osan kappaleesta. Lisäksi monet mainituista esimerkeistä eivät sovi 3 artiklan 
määritelmään. Johdanto-osan kappale on harhaanjohtava, minkä vuoksi se on poistettava.
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Tarkistus 4
Johdanto-osan 9 kappale

9) Esimerkkeihin kannettavista paristoista 
ja akuista, jotka ovat suljettuja paristoja 
ja akkuja, joita voidaan kantaa vaivatta 
kädessä ja jotka eivät ole 
ajoneuvoparistoja tai -akkuja eivätkä 
teollisuusparistoja tai -akkuja, kuuluvat 
yksikennoiset paristot (kuten AA ja 
AAA-paristot) sekä paristot ja akut, joita 
kuluttajat tai ammattihenkilöt käyttävät 
matkapuhelimissa, kannettavissa 
tietokoneissa, johdottomissa työkaluissa, 
leluissa ja kodinkoneissa kuten 
sähköhammasharjoissa, 
parranajokoneissa ja käsikäyttöisissä 
pölynimureissa (mukaan lukien 
kouluissa, kaupoissa, ravintoloissa, 
lentoasemilla, toimistoissa tai sairaaloissa 
käytettävät vastaavanlaiset laitteet), sekä 
sellaiset paristot, joita kuluttajat voivat 
käyttää tavanomaisissa kodinkoneissa.

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole mielekästä luetella paristojen sovelluksia tällaisten paristojen määrittämiseksi 
teollisuusparistoiksi. Tämän on käytävä selvästi ilmi teollisuusparistojen määritelmästä, ei 
johdanto-osan kappaleesta. Lisäksi monet mainituista esimerkeistä eivät sovi 3 artiklan 
määritelmään. Johdanto-osan kappale on harhaanjohtava, minkä vuoksi se on poistettava.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 10 kappale

10) Komission olisi arvioitava tarve 
mukauttaa tätä direktiiviä käytettävissä 
olevat tekniset ja tieteelliset todisteet 
huomioon ottaen. Komission olisi 
erityisesti tarkasteltava uudelleen 
johdottomissa työkaluissa käytettäviksi 
tarkoitetuille kannettaville paristoille ja 
akuille myönnettyä poikkeusta kadmiumin 
käyttökiellosta. Johdottomia työkaluja 
ovat esimerkiksi työkalut, joita kuluttajat 
ja ammattihenkilöt käyttävät puun, 
metallin ja muiden materiaalien 
sorvaamiseen, jyrsimiseen, hiomiseen, 

10) Komission olisi arvioitava tarve 
mukauttaa tätä direktiiviä käytettävissä 
olevat tekniset ja tieteelliset todisteet 
huomioon ottaen. Komission olisi 
erityisesti tarkasteltava uudelleen
paristoille ja akuille myönnettyä 
poikkeusta elohopean ja kadmiumin 
käyttökiellosta poikkeuksia koskevan 
luettelon rajoittamiseksi edelleen, jos 
elohopean ja/tai kadmiumin käyttöä 
liitteessä mainituissa laitteissa voidaan jo 
välttää markkinoilla esiintyvillä 
vaihtoehdoilla.
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sahaamiseen, leikkaamiseen, 
poraamiseen, rei'ittämiseen, 
lävistämiseen, takomiseen, niittaamiseen, 
ruuvaamiseen, kiillottamiseen tai 
muuhun vastaavaan työstämiseen sekä 
niittämiseen, leikkaamiseen ja muihin 
puutarhanhoitotarkoituksiin.

Perustelu

Esitetään uudelleen osa EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistuksesta 23. Poikkeuksia 
elohopean ja kadmiumin käyttökiellosta ei pitäisi myöntää enää silloin, kun käytettävissä on 
vaihtoehtoja.

Ei ole mielekästä esittää luetteloa johdottomista työkaluista niiden määrittelemiseksi. Asian 
on käytävä selväksi tämän direktiivin 3 artiklan määritelmässä, ei johdanto-osan 
kappaleessa.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 17 kappale

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

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

Perustelu

Mahdollisuus soveltaa de minimis -sääntöä pieniin tuottajiin luo porsaanreiän 
vapaamatkustajille ja vaarantaa kunkin kansallisen järjestelmän uskottavuuden. Ketjun 
kaikkien toimijoiden on otettava oma osansa vastuusta.
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Tarkistus 7
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

18 a) Loppukäyttäjille olisi myös 
kerrottava heidän ostamiensa paristojensa 
kapasiteetista, jotta he voisivat tehdä 
tietoon perustuvan valinnan.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 5, jonka komission hyväksyi 
(KOM(2005)0378).

Ei-ladattavien paristojen hinnat vaihtelevat suuresti, mikä johtuu osittain paristojen 
erilaisesta kapasiteetista. Ei-ladattavien paristojen suorituskyvystä esitetään monenlaisia 
kvalitatiivisia väittämiä. Samalla, kun ladattavien paristojen kapasiteetista jo annetaan 
tietoja, sama ei koske ei-ladattavia paristoja. Jotta voitaisiin taata selkeät ja avoimet tiedot, 
kuluttajien pitäisi saada tietoja kaikenlaisten paristojen kapasiteetista.

Tarkistus 8
1 artikla

Aihe Tavoite
Tässä direktiivissä vahvistetaan:
1) paristojen ja akkujen markkinoille 
saattamista koskevat säännöt ja

Tämän direktiivin ensisijainen tavoite on 
raskasmetallien käytön ehkäiseminen 
paristoissa ja akuissa sekä kaikkien 
käytettyjen paristojen ja akkujen keräys, 
käsittely, ja kierrätys ja loppukäsittely, 
jotta voidaan välttää haitallisia aineita 
sisältävien paristojen valvomaton käsittely 
ja kierrättää niiden sisältämät hyödylliset 
aineet.

Direktiivillä pyritään myös parantamaan 
paristoihin ja akkuihin liittyvää 
ympäristönsuojelun tasoa sekä kaikkien 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
elinkaareen osallistuvien toimijoiden, 
kuten tuottajien, jakelijoiden, kuluttajien 
sekä erityisesti paristo- ja akkujätteen 
käsittelyyn suoraan osallistuvien 
toimijoiden, ympäristönsuojelun tasoa.

2) käytettyjen paristojen ja akkujen 
keräämistä, käsittelyä, kierrätystä ja 
hävittämistä koskevat erityissäännöt asiaa 
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koskevan yhteisön jätelainsäädännön 
täydentämiseksi.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 7 ja 8.

Direktiivin päätavoitteena tulisi olla raskasmetallien käytön ehkäiseminen paristoissa ja 
akuissa. Kadmium, elohopea ja lyijy vaikuttavat merkittävästi ympäristön laatuun. Tämän 
direktiivin toinen prioriteetti on paristojen keräyksen ja kierrätyksen edistäminen ja 
yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 9
3 artiklan 3 kohta

3) 'kannettavalla paristolla tai akulla' 
paristoja tai akkuja,

3) 'kannettavalla paristolla tai akulla' 
paristoja, nappiparistoja, paristoyksiköitä
tai akkuja,

a) jotka on suljettu ja a) jotka on suljettu ja
b) joita voidaan kuljettaa kädessä ja b) jotka painavat vähemmän kuin yhden 

kilon ja
c) jotka eivät ole teollisuusparistoja tai -
akkuja eivätkä ajoneuvoparistoja tai -
akkuja;

c) joita käytetään tai on tarkoitus käyttää 
direktiivin 2002/96/EY liitteessä IA ja IB 
luetelluissa laitteissa tai muissa 
kuluttajien tai ammattikäyttäjien 
laitteissa;

Perustelu
Paristoyksiköt ja nappiparistot on nimenomaisesti mainittava kannettavien paristojen ja 
akkujen määritelmässä sen varmistamiseksi, että keräämis- ja käsittelyvaatimukset koskevat 
myös niitä. Tämä määritelmä on selkeämpi, jos siinä viitataan voimassa olevaan sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromudirektiiviin joidenkin esimerkkien mainitsemisen asemesta. Paino, jota 
käytetään tavallisesti kannettavien paristojen ja akkujen erottamiseen muista paristoista ja 
akuista, tulisi antaa osana määritelmää epäselvyyden välttämiseksi.

Tarkistus 10
3 artiklan 6 kohta

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

6) 'teollisuusparistolla tai -akulla' paristoja 
tai akkuja, joita käytetään tai on tarkoitus 
käyttää yksinomaan teollisuuskäytössä 
esimerkiksi varaenergian tai 
käyttövoiman lähteenä ja jotka eivät ole 
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3 kohdassa tarkoitettuja ”kannettavia 
paristoja ja akkuja”

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 85. Jotta määritelmien väliin ei 
jäisi sääntelemätöntä aluetta tai jotta määritelmät eivät olisi päällekkäisiä olisi tehtävä 
selväksi, että teollisuuden käyttöön tarkoitetut paristot eivät ole kannettavia paristoja.

Tarkistus 11
3 artiklan 8 kohta

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

8) ”kierrätyksellä” tuotantoprosessissa 
tapahtuvaa jäteaineen uudelleenkäsittelyä, 
jonka päämääränä on aineen käyttö 
alkuperäisiin tarkoituksiin energian 
hyödyntämistä lukuun ottamatta, mikä 
tarkoittaa palavan jätteen käyttöä 
energiantuotantoon polttamalla se 
suoraan muiden jätteiden kanssa tai 
sellaisenaan niin, että lämpö otetaan 
talteen;

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 18.

Määritelmän pitäisi vastata sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 3 artiklan 
e kohdassa olevaa kierrätyksen määritelmää.

Tarkistus 12
3 artiklan 12 kohta

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

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

(a) valmistaa ja myy paristoja tai akkuja 
omalla tavaramerkillään laitteisiin tai 
ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut
mukaan lukien,
(b) jälleenmyy omalla tavaramerkillään 
tai laitteisiin asennettuina muiden 
toimittajien valmistamia paristoja tai 
akkuja sillä ehdolla, että valmistajaa ei 
kyetä tunnistamaan, tai
(c) tuo tai vie ammattimaisesti paristoja, 
akkuja tai laitteita yhteisön markkinoille.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 20.

Tuottajan määrittäminen vaikuttaa vastuun määrittämiseen sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 3 artiklan i kohdan mukaisesti sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden valmistaja on vastuussa niihin sisältyvistä paristoista. Paristojen 
valmistaja on vastuussa paristoista niiden laitteesta poistamisen jälkeen. Liitteen II 1 kohdan 
mukaisesti paristot olisi poistettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta laitteiden valmistajan 
vastuulla. Siitä hetkestä lähtien vastuu on paristojen valmistajalla, jos valmistaja on 
tunnistettavissa. On vältettävä sitä, että kumpikin valmistaja on vastuussa samanaikaisesti, 
koska se aiheuttaa ongelmia käytännössä.

Tarkistus 13
3 artiklan 16 a kohta (uusi)

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

Keräysaste on määriteltävä tässä artiklassa eikä keräystavoitteita koskevassa artiklassa. Siksi 
teksti siirretään tähän artiklaan. 

Tarkistus 14
3 artiklan 16 b kohta (uusi)

16 b) "suljetun tuotekierron 
järjestelmällä" järjestelmää, jonka avulla 
käytettyjen paristojen ja akkujen 
sisältämä metalli voidaan käyttää 
uudelleen uusien tuotteiden 
valmistukseen;

Perustelu

Suljetun tuotekierron järjestelmä on määriteltävä, jotta selvennettäisiin kierrätysprosesseja 
koskevaa tarkistusta liitteeseen IIIB.

Tarkistus 15
4 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) laitteisiin sisältyvät ja muut kannettavat
paristot ja akut, joissa on yli 
0,002 painoprosenttia kadmiumia.

b) kaikki paristot ja akut laitteisiin 
sisältyvät paristot ja akut mukaan lukien, 
joissa on yli 0,002 painoprosenttia 
kadmiumia; ja

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 23. 

Kadmium ja lyijy poistetaan jo olemassa olevista tuotteista (romuautot, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, PVC, muovit jne.). Olisi rajoitettava myös näiden haitallisten 
aineiden käyttöä paristoissa. Lisäksi on selvä suuntaus kohti nikkelimetallihybridi- ja 
litiumioniparistojen käyttöä nikkelikadmiumparistojen korvaamiseen. Myös 
nikkelikadmiumparistojen valmistajat tukevat NiMH- ja Li-ion-paristoja NiCd-paristoja 
korvaavina vaihtoehtoina myös lääkinnällisissä laitteissa, hätävalaistuksessa ja 
johdottomissa työkaluissa. NiCd-paristojen kieltäminen on perusteltua. Tällainen kielto estää 
kadmiumin haitalliset ja saastuttavat vaikutukset.
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Tarkistus 16
4 artiklan 1 kohdan b a alakohta(uusi)

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

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 23 ja 82.

Kadmium ja lyijy poistetaan jo olemassa olevista tuotteista (romuautot, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, PVC, muovit jne.). Olisi rajoitettava myös näiden haitallisten 
aineiden käyttöä paristoissa. Tämä lyijyn kieltäminen ei koske autoissa ja teollisuudessa 
käytettäviä paristoja, koska nykyisten järjestelmien avulla niistä voidaan kerätä lähes 100 %.

Tarkistus 17
4 artiklan 3 kohta

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

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

a) hätä- tai hälytysjärjestelmissä, 
hätävalaistus mukaan lukien;

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

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

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

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 23 ja 82.

Lähes kaikki paristonvalmistajat valmistavat NiMH- ja Li-ion-paristoja vaihtoehtona 
NiCD-paristoille monia erilaisia sovelluksia varten. NiMH- ja Li-ion-paristoja mainostetaan 
monilla paristonvalmistajien sivuilla muun muassa lääkinnällisiin laitteisiin, 
hätävalaistukseen ja johdottomiin työkaluihin. Poikkeus NiCD-paristojen kieltämisestä 
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tällaisiin tarkoituksiin ei ole perusteltu. Sellaisia kadmiumia sisältäviä paristoja koskevat 
poikkeukset, joita käytetään teollisissa sovelluksissa sekä junissa ja lentokoneissa, ovat 
perusteltuja, koska markkinoilla ei ole vielä juurikaan vaihtoehtoja.

Tarkistus 18
4 artiklan 4 kohta

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

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat komission ehdotuksen 
pohjalta 3 artiklassa tarkoitettuja 
poikkeuksia uudelleen teknisen edistyksen 
perusteella kyseisiä poikkeuksia koskevan 
luettelon rajoittamiseksi edelleen, jos 
elohopean, kadmiumin ja/tai lyijyn käyttöä 
tällaisissa laitteissa voidaan jo välttää 
markkinoilla olevilla vaihtoehdoilla.

* neljän vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Esitetään uudelleen osa EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistuksesta.

Elohopean, kadmiumin ja lyijyn käyttöä tulisi mahdollisuuksien mukaan rajoittaa entisestään, 
jotta voitaisiin estää näiden vaarallisten aineiden vahingolliset ja saastuttavat vaikutukset.

Tarkistus 19
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Ympäristönsuojelun tason parantaminen

Jäsenvaltioiden on edistettävä tutkimusta 
ja kannustettava tuottajia tehostamaan 
paristojen ja akkujen ympäristönsuojelun 
tasoa koko niiden elinkaaren ajan sekä 
kehittämään ja pitämään kaupan sellaisia 
paristoja, jotka sisältävät pienempiä 
määriä vaarallisia aineita tai jotka 
sisältävät vähemmän saastuttavia aineita
erityisesti elohopeaa, kadmiumia ja lyijyä 
korvaavina aineina.
Jäsenvaltioiden on edistettävä näitä aloja 
koskevaa tutkimusta ja kehittämistä 
tukeakseen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamista.
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Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 24, jotta voitaisiin lisätä 
paristoihin liittyvää ympäristönsuojelun tasoa.

Tarkistus 20
6 artikla

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

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet käytettyjen paristojen ja 
akkujen erillisen keräämisen 
maksimoimiseksi ja paristojen ja akkujen 
lopullisen hävittämisen välttämiseksi, 
jotta saavutettaisiin kaikkien sellaisten 
käytettyjen paristojen ja akkujen 
maksimaalinen kierrätys, joiden käyttöä ei 
kielletä 4 artiklan nojalla.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 27. 

Suljetun tuotekierron menetelmää olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin paristoihin, joiden 
markkinoilla pitäminen ja käyttö on sallittua. Tällä direktiivillä kiellettävien paristojen 
kadmium, elohopea ja lyijy olisi taas hoidettava loppukäsittelyllä.

Tarkistus 21
7 artiklan 1 kohdan a alakohta ja a a alakohta (uusi)

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

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

(a a) loppukäyttäjät toimittavat käytetyt 
paristot ja akut a kohdassa mainittuihin 
keräyspisteisiin,

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 28 ja 29.

Keräys alkaa siitä, kun loppukäyttäjät palauttavat käytetyt paristot ja akut.
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Tarkistus 22
7 artiklan 4 a kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
loppukäyttäjät velvoitetaan palauttamaan 
käyttämänsä teollisuusparistot ja -akut 
sekä ajoneuvojen paristot ja akut 
keräysjärjestelmiin.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 47, jonka Euroopan komission 
hyväksyi ((KOM(2005)0378).

Jotta saavutettaisiin mahdollisimman korkea keräysaste, kuluttajat on velvoitettava 
palauttamaan käyttämänsä teollisuusparistot ja ajoneuvojen paristot. Tämän tulee tapahtua 
tiedotuskampanjojen avulla ja yhteistyössä paikallisten viranomaisten toimien kanssa 
jätepolitiikan osalta korkean keräysasteen saavuttamiseksi. Tämä vaatimus täydentää 
velvoitetta, jonka mukaan tuottajien on otettava vastaan käytetyt paristot.

Tarkistus 23
9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Tässä artiklassa tarkoitetaan tietyssä 
jäsenvaltiossa tiettynä kalenterivuotena 
saavutetulla 'keräysasteella' 
prosenttiosuutta, joka saadaan jakamalla 
7 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseisenä 
kalenterivuonna kerättyjen käytettyjen 
kannettavien paristojen ja akkujen paino 
keskimääräisellä vuosittaisella 
kannettavien paristojen ja akkujen näiden 
painona ilmaistulla myynnillä 
loppukäyttäjälle kyseisessä jäsenvaltiossa
kyseisenä kalenterivuotena ja edeltävinä 
kahtena kalenterivuotena. Jäsenvaltioiden 
on laskettava keräysaste ensimmäisen 
kerran kuudennen tämän direktiivin 
voimaan tulon jälkeisen kokonaisen 
kalenterivuoden osalta.

1. Jäsenvaltioiden on laskettava 3 artiklan 
16 a kohdassa tarkoitettu keräysaste 
ensimmäisen kerran neljännen tämän 
direktiivin voimaan tulon jälkeisen 
kokonaisen kalenterivuoden osalta.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 34.
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Tarkistus 24
9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

a) 25 prosenttia viimeistään …*; a) 50 prosenttia viimeistään …*;
b) 45 prosenttia viimeistään …** b) 60 prosenttia viimeistään …**

* kuuden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

* kuuden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

* kymmenen vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

* kymmenen vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 34. On määritettävä nykyistä 
kunnianhimoisemmat keräystavoitteet, jotta voitaisiin lisätä paristojen sisältämien metallien 
kierrätys- ja keräämismahdollisuuksia ja jotta voitaisiin välttää näiden metallien päätyminen 
ympäristöön.

Tarkistus 25
9 artiklan 4 kohta

4. Jäljempänä 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen:

4. Jäljempänä 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen on
viimeistään …* määriteltävä yhteiset 
menetelmät, joilla lasketaan kannettavien 
paristojen ja akkujen vuosittainen myynti 
loppukäyttäjille.

a) voidaan säätää siirtymäjärjestelyistä, 
joiden tarkoituksena on ottaa huomioon 
2 kohdan vaatimusten täyttämisessä 
jossakin jäsenvaltiossa esiintyvät 
vaikeudet, jotka aiheutuvat erityisistä 
kansallisista olosuhteista;
b) viimeistään …* on määriteltävä yhteiset 
menetelmät, joilla lasketaan kannettavien 
paristojen ja akkujen vuosittainen myynti 
loppukäyttäjille.
* yhden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

* yhden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 34. Neuvoston perusteeton 
poikkeus on poistettava. Koska painotavoitteen asemesta käytetään prosentteina ilmaistavaa 
tavoitetta, jäsenvaltiot eivät voi enää vedota kansallisiin erityisolosuhteisiin.
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Tarkistus 26
9 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Komission on ...* mennessä tehtävä 
keräystavoitteiden nostamista koskeva 
ehdotus EY:n perustamissopimuksen 
251 artiklan mukaisesti.
* Kahdeksan vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 34. Keräystavoitteita on 
nostettava, jotta voitaisiin edelleen välttää paristojen hallitsematon hävittäminen luontoon.

Tarkistus 27
10 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään …*
varmistettava, että:

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään …*
varmistettava, että:

a) tuottajat tai kolmannet osapuolet 
perustavat järjestelmiä, jotka hyödyntävät 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
käytettyjen paristojen ja akkujen 
käsittelemiseksi ja kierrättämiseksi; ja

a) tuottajat tai kolmannet osapuolet 
perustavat järjestelmiä, jotka hyödyntävät 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa
terveyden ja ympäristön suojeluun liittyen 
käytettyjen paristojen ja akkujen 
käsittelemiseksi ja kierrättämiseksi; ja 

b) kaikki 7 artiklan mukaisesti kerätyt 
tunnistettavat paristot ja akut käsitellään ja 
kierrätetään järjestelmissä.

b) kaikki 7 artiklan mukaisesti kerätyt 
tunnistettavat paristot ja akut käsitellään ja 
kierrätetään näissä järjestelmissä, jotka 
vastaavat vähintään yhteisön 
lainsäädäntöä erityisesti terveyteen, 
turvallisuuteen ja jätehuoltoon liittyen.

Jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen 
mukaisesti kuitenkin hävittää kerätyt 
kadmiumia, lyijyä tai elohopeaa sisältävät 
kannettavat paristot ja akut sijoittamalla ne 
kaatopaikalle tai maanalaisiin varastoihin 
osana strategiaa, jossa asteittain luovutaan 
raskasmetalleista, tai kun käyttökelpoisia 
loppumarkkinoita ei ole käytettävissä. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toimenpiteitä koskevat ehdotukset 
komissiolle teknisiä standardeja ja 

Jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen 
mukaisesti kuitenkin hävittää kerätyt 
kadmiumia, lyijyä tai elohopeaa sisältävät 
kannettavat paristot ja akut sijoittamalla ne 
kaatopaikalle tai maanalaisiin varastoihin 
osana strategiaa, jossa asteittain luovutaan 
raskasmetalleista, tai kun käyttökelpoisia 
loppumarkkinoita ei ole käytettävissä. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toimenpiteitä koskevat ehdotukset 
komissiolle teknisiä standardeja ja 
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määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti.

määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti.

* kolmen vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

* kolmen vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 120.

On välttämätöntä, että käsittelyä ja kierrätystä koskevat vaatimukset ovat eroteltavissa ja 
erillisiä. Koska käsittelytekniikka vaihtelee ja eri muodot ovat vakiintuneita, "parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan" oikeudellinen määrittely on hankalaa. Tämän vuoksi 
suositellaan, että käsittelyn vähimmäisstandardien olisi oltava turvallisuutta, terveyttä ja 
jätehuoltoa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaista.

Tarkistus 28
10 a artikla (uusi)

10 a artikla
Uudet kierrätystekniikat

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä uusien 
kierrätys- ja käsittelytekniikoiden 
kehittämistä ja kaikentyyppisten 
paristojen ja akkujen 
ympäristöystävällisiä ja 
kustannustehokkaita kierrätysmenetelmiä 
koskevaa tutkimusta.
2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
käsittelylaitoksia ottamaan käyttöön 
organisaatioiden vapaaehtoisesta 
osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-
järjestelmä) annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 761/2001 mukaisia sertifioituja 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä.

Perustelu

Esitetään uudelleen komission alkuperäisen ehdotuksen 17 artiklan teksti.
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Tarkistus 29
11 artikla

Jäsenvaltioiden on kiellettävä käytettyjen 
teollisuusparistojen ja -akkujen ja 
ajoneuvoparistojen ja -akkujen 
hävittäminen sijoittamalla ne kaatopaikalle 
tai polttamalla. 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti käsiteltyjen ja kierrätettyjen 
paristojen ja akkujen jäännökset voidaan 
kuitenkin hävittää sijoittamalla ne 
kaatopaikalle tai polttamalla.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä käytettyjen 
teollisuusparistojen ja -akkujen ja 
ajoneuvoparistojen ja -akkujen 
hävittäminen sijoittamalla ne kaatopaikalle 
tai polttamalla. 

Perustelu

Esitetään uudelleen komission alkuperäisen ehdotuksen 11 artiklan teksti.

Tarkistus 30
13 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

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

*Kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 44.

Sama muoto vastaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (2002/96/EY) 
8 artiklan 1 ja 2 kohtaa. Yksittäisten tuottajien vastuun alkamiselle tarvitaan selkeä aikaraja, 
joita tulisi soveltaa myös käytettyjen kannettavien paristojen keräämiseen. 

Tarkistus 31
13 artiklan 2 a kohta (uusi)

1. Tuottajat vastaavat ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa markkinoille 
saatettujen käytettyjen paristojen ja 
akkujen (”vanha jäte”) keräys-, käsittely-
ja kierrätyskustannuksista sekä 
ympäristöä säästävästä loppukäsittelystä 
johtuvista kustannuksista.
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Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 49.

On tehtävä selväksi, että tuottajat ovat myös vastuussa vanhan jätteen keräys-, käsittely- ja 
kierrätyskustannuksista sekä sen ympäristön säästävästä loppukäsittelystä aiheutuvista 
kustannuksista. Tämä oli jo osa komission alkuperäistä ehdotusta (23 artiklan 1 kohta, 
KOM(2003)0723).

Tarkistus 32
15 artikla

15 artikla Poistetaan.
Pientuottajat

Vähimmäissäännöt 13 artiklan 1 kohdan 
ja 14 artiklan soveltamisesta on 
tarvittaessa vahvistettava 21 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti viimeistään ….
* 42 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Perustelu

Mahdollisuus soveltaa de minimis -sääntöä pieniin tuottajiin luo porsaanreiän 
vapaamatkustajille ja vaarantaa kunkin kansallisen järjestelmän uskottavuuden. Ketjun 
kaikkien toimijoiden on otettava oma osansa vastuusta. Siksi tämä neuvoston lisäämä kohta 
on poistettava.

Tarkistus 33
18 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkien paristojen, akkujen ja 
paristoyksikköjen teho ilmoitetaan 
tuotteissa näkyvin, selkein ja pysyvin 
merkinnöin.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 58, jonka Euroopan komission 
hyväksyi (KOM(2005)0378).
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Sellaisten paristojen, joita ei voi ladata uudelleen, hinnat vaihtelevat huomattavasti, mikä 
johtuu osittain niiden vaihtelevasta tehosta. Näiden paristojen tehosta esitetään usein 
kaikenlaisia väitteitä. Ladattavien paristojen tehosta on jo nyt tietoa, mutta tähän ei ole vielä 
päästy niiden paristojen kohdalla, joita ei voi ladata uudelleen. Kuluttajille on annettava 
avointa ja selkeää tietoa kaikentyyppisten paristojen tehosta.

Tarkistus 34
Liite III, B osa

3. Kierrätysprosesseissa on saavutettava 
seuraavat kierrätykselle asetetut 
vähimmäistavoitteet:

3. Kierrätysprosesseissa on saavutettava 
seuraavat kierrätykselle asetetut 
vähimmäistavoitteet:

a) lyijyparistoista ja -akuista kierrätetään 
keskimäärin 65 painoprosenttia mukaan 
lukien sellainen lyijysisällön 
mahdollisimman tehokas kierrätys, joka 
voidaan teknisesti toteuttaa ilman liiallisia 
kustannuksia;

a) lyijyparistoista ja -akuista kierrätetään 
keskimäärin 65 painoprosenttia ja suljettu 
tuotekierto toteutetaan kaiken niihin 
sisältyvän lyijyn suhteen,

b) nikkelikadmiumparistoista ja -akuista 
kierrätetään keskimäärin 
75 painoprosenttia mukaan lukien 
sellainen kadmiumsisällön 
mahdollisimman tehokas kierrätys, joka 
voidaan teknisesti toteuttaa ilman liiallisia 
kustannuksia; ja 

b) nikkelikadmiumparistoista ja -akuista 
kierrätetään keskimäärin 
75 painoprosenttia ja suljettu tuotekierto 
toteutetaan kaiken niihin sisältyvän 
kadmiumin suhteen; ja

c) muista käytetyistä paristoista ja akuista 
kierrätetään keskimäärin 
50 painoprosenttia. 

c) muista käytetyistä paristoista ja akuista 
kierrätetään keskimäärin 
55 painoprosenttia. 

Ehdotettuja kierrätyksen 
vähimmäistavoitteita on arvioitava 
säännöllisesti ja ne on mukautettava 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
teknologiaan sekä tieteelliseen ja 
tekniseen kehitykseen 21 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Esitetään uudelleen EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 43.
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PERUSTELUT

Johdanto ja taustaa

Suurimman paristoihin ja akkuihin liittyvän ongelman muodostavat niiden sisältämät 
raskasmetallit elohopea, lyijy ja kadmium. Näiden raskasmetallien haitalliset vaikutukset 
ympäristöön ja terveyteen on kuvattu selvästi komission alkuperäisessä ehdotuksessa 
(KOM(2003)723).

Neuvosto pyysi jo 25. tammikuuta 1998 antamassaan päätöslauselmassa komissiota 
esittämään mahdollisimman pian ehdotuksen kadmiumin aiheuttaman ympäristön saastumisen 
vastaiseksi toimintaohjelmaksi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1600/2002/EY, joka on tehty 22 päivänä 
heinäkuuta 2002 ja joka käsittelee kuudetta ympäristöä koskevaa yhteisön toimintaohjelmaa, 
8 artiklan mukaisesti ehdotetun direktiivin tavoitteena on:
• rajoittaa käytettyjen paristojen ja akkujen käsittelyä;
• vähentää valmistettavien vaarallisten paristojen ja akkujen määrää sekä
• tehostaa käytettyjen paristojen ja akkujen keräämistä ja kierrätystä. 

Komissio hyväksyi ehdotuksensa paristoja ja akkuja koskevaksi uudeksi direktiiviksi 
24. marraskuuta 2003. Asian ensimmäinen käsittely Euroopan parlamentissa oli 20. 
huhtikuuta 2004. Neuvosto hyväksyi yhteisen kantansa 18. heinäkuuta 2005.

Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssään hyväksymät tärkeimmät tavoitteet ovat:
1. raskasmetallien käytön ehkäiseminen paristoissa ja akuissa

2. kaikkien käytettyjen paristojen ja akkujen keräys, käsittely, kierrätys ja loppukäsittely,
jotta voidaan välttää vaarallisia aineita sisältävien paristojen hävittäminen

3. paristojen ja akkujen sisältäminen hyödyllisten aineiden kierrätys
4. paristoihin ja akkuihin liittyvän ympäristönsuojelun tason parantaminen.

Yhteisen kannan analyysi

Yhteinen kanta sisältää monia Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämiä 
tarkistuksia joko sanasta sanaan, osittain tai sisällöllisesti. Monet tarkistukset jäävät kuitenkin 
siinä huomiotta. Euroopan komissio voi tukea yhteistä kantaa kokonaisuutena edellyttäen, että 
ympäristötavoitteet ovat vähintään samanlaisia kuin komission ehdotuksessa etenkin keräys-
ja kierrätystavoitteiden osalta. Seuraavassa tarkastellaan lähemmän neljää tärkeintä 
ensimmäisen käsittelyn aihetta:
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1. Raskasmetallien käytön ehkäiseminen

Suurin paristoihin ja akkuihin liittyvä ongelma ovat niiden sisältämät raskasmetallit elohopea, 
lyijy ja kadmium. Vuonna 1998 elohopeaa sisältävät ( = enemmän kuin 5 ppm elohopeaa) 
paristot kiellettiin tästä syystä. Poikkeus myönnettiin kuulolaitteissa ja kelloissa käytettäville
nappiparistoille. Elohopean, kadmiumin ja lyijyn kaltaisten raskasmetallien haitalliset 
vaikutukset ympäristöön on kuvattu selvästi komission alkuperäisessä ehdotuksessa. Sen 
jälkeen asiaa koskevalla EU:n lainsäädännöllä on kielletty elohopean, lyijyn ja kadmiumin 
käyttö heinäkuun 1. päivän 2003 jälkeen markkinoille saatetuissa ajoneuvojen osissa ja 
materiaaleissa ja heinäkuun 1. päivän 2006 jälkeen markkinoille saatetuissa uusissa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa.

Parlamentti hyväksyi elohopean, kadmiumin ja lyijyn kieltämisen kaikissa paristoissa sekä 
luettelon poikkeuksista. Kuitenkin neuvosto hyväksyi vain elohopean ja kadmiumin 
kieltämisen kannettavissa paristoissa myöntäen poikkeuksia hätä- ja hälytysjärjestelmille
(hätävalaistus mukaan lukien), lääkinnällisille laitteille ja johdottomille työkaluille. Tämä 
merkitsee sitä, että nikkeli-kadmium-paristoja (NiCd) ei kielletä lääkinnällisissä laitteissa eikä 
johdottomissa työkaluissa ja että mitään lyijyä koskevia ehkäiseviä toimenpiteitä ei toteuteta. 

Tämä on outoa, koska kadmiumia ja lyijyä poistetaan jo olemassa olevista tuotteista 
(romuautot, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, PVC, muovit jne.). Koska tähän direktiiviin 
sisältyy toimia, joilla rajoitetaan erilaisten haitallisten aineiden käyttöä, olisi loogista toteuttaa 
samanlaisia toimia myös paristoihin sisältyvien vaarallisten aineiden suhteen. Lisäksi on 
olemassa selvä suuntaus kohti nikkelimetallihybridiparistojen (NiMH) ja litiumioniparistojen 
(Li-ion) käyttöä nikkelikadmiumparistojen asemesta elektroniikkalaitteissa.

Nikkelimetallihybridiparistoja on käytetty jo 15 vuoden ajan, ja niiden kapasiteetti voi olla 
jopa kolminkertainen samankokoisiin tavallisiin nikkelikadmiumparistoihin verrattuna. 
Suuremman kapasiteetin ja "energiatiheyden" ansiosta latausvälit ja käyttöikä ovat pitempiä. 
NiMH-paristot voidaan ladata nopeasti, eikä niiden teho vähene, vaikka uudelleenladattava 
paristo ei olisikaan täysin tyhjä. NiMH-paristoja käytetään esimerkiksi kameroissa, 
matkapuhelimiin liittyvissä tuotteissa, sylimikroissa, kannettavissa videolaitteissa ja 
televisioissa, kannettavissa stereolaitteissa ja CD-soittimissa, johdottomissa pölynimureissa 
sekä johdottomissa työkaluissa. 

Ladattavat litiumparistot ovat vielä lupaavampia suuren "energiatiheyden", kapasiteetin sekä 
tehon vuoksi. 

Lähes kaikki paristojen valmistajat valmistavat NiMH- ja Li-ion-paristoja vaihtoehtona 
NiCd-paristoille moniin eri käyttötarkoituksiin. NiMH- ja Li-ion-paristoja mainostetaan 
monilla paristonvalmistajien verkkosivuilla muun muassa lääkinnällisiin sovelluksiin, 
hätävalaistukseen sekä johdottomiin työkaluihin. NiCd-paristojen kieltäminen on perusteltua. 
Tällaisen kiellon avulla estetään kadmiumin aiheuttamat vahingolliset vaikutukset ja 
saastuminen. 

On esitetty erilaisia argumentteja siitä, miksi NiCd-paristoja ei kielletä johdottomissa 
työkaluissa. On totta, että NiMH-paristoja ei voida ladata uudelleen yhtä monta kertaa kuin 
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NiCd-paristoja, mutta NiMH-paristojen kapasiteetti on suurempi, joten niiden koko elinkaaren 
kapasiteetti vastaa NiCd-paristojen kapasiteettia. Lisäksi NiMH-paristojen lataus ei purkaudu 
silloin, kun niitä ei käytetä, toisin kuin NiCd-paristoille tapahtuu. Toinen tekijä on, että 
NiMH-paristojen suorituskyky matalissa lämpötiloissa vastaa NiCd-paristojen suorituskykyä.
Työkaluissa NiMH-paristot ovat siis hyvä vaihtoehto NiCd-paristoille. Tätä korostaa sekin, 
että monet valmistajat tekevät NiMH-paristoja johdottomiin työkaluihin1.

Milwaukee Electric Tool Companyn äskettäinen tekninen läpimurto johti siihen, että 
markkinoille alkoi heinäkuussa 2005 tulla johdottomiin työkaluihin tarkoitettuja Li-ion-
paristoja. Tällaisesta paristosta saadaan nyt 28 voltin jännite, ja se painaa jonkin verran 
vähemmän kuin nykyinen 18 voltin paristo (NiMH- tai NiCd-paristo). Jännitteen lisäyksellä 
saavutetaan se hyöty, että uusi paristo on selvästi entistä tehokkaampi, sen käyttöaika on 
kaksinkertainen eikä sen teho heikkene, vaan pysyy samana kunkin käyttöjakson ajan. Lisäksi 
uusi Li-ion-paristo toimii NiCd- ja NiMH-paristoihin verrattuna selvästi paremmin 
äärimmäisissä olosuhteissa, kuten kuumassa tai kylmässä2.

Viime aikoina on myös alettu valmistaa vaihtoehtoja teollisille NiCd-paristoille uuden 
nikkeli-sinkki-tekniikan avulla. Tällaisista paristoista saadaan 50 % entistä enemmän energiaa 
alhaisemmin kustannuksin. Näitä paristoja voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti käyttää 
myös hybridiajoneuvoissa tai täysin sähkötoimisissa ajoneuvoissa. 

Lyhyesti voidaan todeta, että jos tällä direktiivillä halutaan saavuttaa edistystä 
ympäristöasioissa, siinä tulisi ainakin rajoittaa elohopean, kadmiumin ja lyijyn tapaisten 
raskasmetallien käyttöä paristoissa mahdollisuuksien mukaan. Koska vaihtoehtoja on 
saatavissa laajalti, tämä koskee myös kadmiumin käyttöä hätävalaistuksessa, lääkinnällisissä 
laitteissa ja johdottomissa työkaluissa. 

2. Keräys

Euroopan parlamentti päätti ensimmäisessä käsittelyssään, että keräystavoitteena on kuuden 
vuoden jälkeen 50 % ja että suljetuista kannettavista paristoista kerätään kymmenen vuoden 
kuluttua 60 %. Neuvosto muutti tavoitteet vähemmän kunnianhimoisiksi: 25 % ja 45 %.

3. Kierrätys

Neuvosto hyväksyy kierrätystä koskevat säännökset pääpiirteissään. Liitteen IIIB mukaiset
kierrätystehokkuuden arvot vastaavat Euroopan parlamentin kantaa ensimmäisessä 
käsittelyssä. Neuvosto ei kuitenkaan hyväksynyt parlamentin ehdotusta paristojen sisältämän 
lyijyn tai kadmiumin suljetusta kierrosta. 

4. Vaikutus ympäristöön

Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä paristojen suorituskykyä koskevia 
säännöksiä. Niitä ei ole hyväksytty yhteisessä kannassa. On kuitenkin tärkeää, että 
jäsenvaltiot edistävät tutkimusta ja kannustavat tuottajia parantamaan paristojen ja akkujen 

  
1 http://www.batteryprice.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=109
2 http://www.mytoolstore.com/milwauke/v28_01.html



PE 362.634v01-00 28/28 PR\579597FI.doc

FI

yleistä ympäristövaikutusta niiden koko elinkaaren aikana. On myös tärkeää kehittää ja tuoda 
markkinoille sellaisia paristoja ja akkuja, jotka sisältävät entistä vähemmän vaarallisia aineita 
tai jotka sisältävät vähemmän saastuttavia aineita. Tämä koskee erityisesti aineita, joilla 
korvataan elohopea, kadmium ja lyijy. .

Kaikkien paristojen, akkujen ja paristoyksiköiden kapasiteetti on merkittävä niihin näkyvällä, 
selkeällä ja pysyvällä tavalla. Näiden tietojen perusteella kuluttajat voivat valita paristot, 
joiden suorituskyky on parempi ja käyttöikä pitempi. On olemassa halpoja paristoja, joiden 
käyttöikä on kuitenkin paljon muita paristoja lyhyempi. Esimerkiksi alkaliparistojen 
kapasiteetti on noin neljä kertaa korkeampi kuin sinkki-hiili-paristoilla. Vaikka sinkki-hiili-
paristot maksavatkin vain puolet alkaliparistojen hinnasta, alkaliparistojen ostaminen on 
niiden kapasiteetti huomioon ottaen noin kaksi kertaa taloudellisempaa. Lisäksi sinkki-hiili-
paristot sisältävät paljon enemmän lyijyä. Se on tärkeä ympäristöön liittyvä syy olla 
suosimatta niitä.


