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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/56/EL,
20. november 2013,
millega muudetakse patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ seoses kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades
kasutamiseks ette nähtud kantavate patareide ja akude ning vähese elavhõbedasisaldusega
nööpelementide turulelaskmisega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/603/EÜ
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(3)

Läbivaatamisel jõudis komisjon järeldusele, et keskkonda
sattuva kaadmiumi hulga järkjärguliseks vähendamiseks
tuleb kaadmiumi kasutamise keeldu laiendada juhtmeta
mootortööriistade jaoks ette nähtud kantavatele patarei
dele ja akudele, kuna turul on saadaval nimetatud sead
mete jaoks sobivad kaadmiumita asendajad, nimelt saab
neis kasutada nikkel-metallhüdriid- ja liitium-ioon-patarei
tehnoloogiat.

(4)

Juhtmeta mootortööriistades kasutatavate kantavate pata
reide ja akude suhtes praegu kehtivat erandit tuleks
kohaldada kuni 31. detsembrini 2016, et ringlussevõtjad
ja tarbijad kogu väärtusahela ulatuses saaksid paremini
kohaneda asjakohaste asendustehnoloogiatega ühetaoliselt
kõigis liidu piirkondades.

(5)

Direktiiviga 2006/66/EÜ keelatakse kõigi selliste pata
reide ja akude turulelaskmine, mis sisaldavad rohkem
kui 0,0005 massiprotsenti elavhõbedat, sõltumata sellest,
kas need on seadmetesse paigaldatud või mitte. Nime
tatud keeldu ei kohaldata aga selliste nööpelementide
suhtes, mis ei sisalda üle 2 massiprotsendi elavhõbedat.
Liidu nööpelementide turul minnakse juba üle elavhõbe
data nööpelementidele. Seetõttu on asjakohane keelata
selliste nööpelementide turustamine, mis sisaldavad
rohkem kui 0,0005 massiprotsenti elavhõbedat.

(6)

Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevalt on vaja kohan
dada komisjonile direktiiviga 2006/66/EÜ antud volitusi
Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping)
artiklitega 290 ja 291.

(7)

Direktiivi 2006/66/EÜ täiendamiseks või muutmiseks
peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimi
mise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte
väljaspool liitu toimuva töötlemise ja ringlussevõtu sama
väärsete tingimuste hindamise kriteeriumide, kantavate ja
mootorsõidukite patareide ja akude mahutavuse märgis
tamise ning märgistamisnõuetest vabastamise kohta. On
eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas
ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmista
misel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste
dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edasta
mise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli
192 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parla
mentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arva
must (1),

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Euroopa
Parlamendi
ja
nõukogu
direktiiviga
2006/66/EÜ (3) on keelatud lasta turule kantavaid pata
reisid ja akusid, sealhulgas seadmetesse paigaldatud pata
reisid ja akusid, mis sisaldavad kaadmiumi rohkem kui
0,002 massiprotsenti. Kuid juhtmeta mootortööriistades
kasutatavate kantavate patareide ja akude suhtes on
tehtud sellest keelust erand.

Komisjon on direktiivi 2006/66/EÜ artikli 4 lõikes 4
osutatud erandi läbi vaadanud.

(1) ELT C 229, 31.7.2012, lk 140.
(2) Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2013. aasta seisukoht (Euroopa
Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 15. novembri 2013.
aasta otsus.
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiiv
2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja
akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv
91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.9.2006, lk 1).
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(8)

(9)
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Tootjate registreerimise nõuded ja vorm peaksid asjako
hasel juhul olema ühtsed Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2012/19/EL (1) artikli 16 lõike 3 ja X lisa A osa
kohaselt kehtestatud registreerimisnõuete ja vormiga.

Selleks et tagada ühetaolised direktiivi 2006/66/EÜ
rakendamise tingimused, tuleks komisjonile anda raken
damisvolitused seoses minimaalse ringlussevõtu ülemine
kukorraga, ühise metoodikaga, mille põhjal arvutatakse
lõppkasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide
ja akude kogus, ringlussevõtu määrade arvutamise üksik
asjalike eeskirjadega ning riikide rakendusaruannete küsi
mustiku või vormiga. Kõnealuseid volitusi tuleks kasu
tada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele
(EL) nr 182/2011 (2).

(10)

Euroopa
Parlamendi
ja
nõukogu
direktiiviga
2008/98/EÜ (3) tunnistati Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiiv 2006/12/EÜ (4) kehtetuks alates
12. detsembrist 2010.

(11)

Direktiivi 2006/66/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

10.12.2013

b) lõike 3 punkt c asendatakse järgmisega:

„c) juhtmeta mootortööriistades, käesolevat juhtmeta
mootortööriistade suhtes tehtud erandit kohaldatakse
kuni 31. detsembrini 2016.”;

c) lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.
Kuuldeaparaatides kasutatavate nööpelementide
suhtes peab komisjon jätkama lõikes 2 osutatud erandi
läbivaatamist ning andma Euroopa Parlamendile ja
nõukogule hiljemalt 1. oktoobriks 2014 aru kuuldeapa
raatides kasutatavate lõike 1 punktile a vastavate
nööpelementide kättesaadavuse kohta. Kui see on õigus
tatud kuuldeaparaatides kasutatavate lõike 1 punktile a
vastavate nööpelementide ebapiisava kättesaadavusega,
lisab komisjon oma aruandele asjakohase ettepaneku,
et pikendada kuuldeaparaatides kasutatavate nööpele
mentide suhtes lõikes 2 osutatud erandit.”

2) Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

Artikkel 1
Direktiivi 2006/66/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

„2.
Patareisid ja akusid, mis ei vasta käesoleva direktiivi
nõuetele, kuid mis lasti seaduslikult turule enne artiklis 4
sätestatud vastavate keeldude kohaldamise kuupäeva, võib
jätkuvalt turustada seni, kuni varud on ammendatud.”

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.
Nööpelementide suhtes, mille elavhõbedasisaldus
ei ületa 2 % massist, ei kohaldata lõike 1 punktis a
sätestatud keeldu kuni 1. oktoobrini 2015.”;
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
(elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.7.2012, lk 38).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus
(EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted,
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida
kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT
L 55, 28.2.2011, lk 13).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv
2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks
teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv
2006/12/EÜ jäätmete kohta (ELT L 114, 27.4.2006, lk 9).

3) Artikli 10 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.
Komisjon võib rakendusaktidega kehtestada ülemine
kukorra, et võtta arvesse liikmesriigis lõike 2 nõuete täit
misel esinevaid raskusi, mis tulenevad riigi konkreetsest
olukorrast. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 24
lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine,
kehtestab komisjon rakendusaktidega hiljemalt 26. septemb
riks 2007 ühise metoodika, mille põhjal arvutatakse lõpp
kasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide ja
akude kogus. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli
24 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.”
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4) Artikkel 11 asendatakse järgmisega:
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9) Artikli 18 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11
Patarei- ja akujäätmete kõrvaldamine
Liikmesriigid tagavad, et valmistajad konstrueerivad
seadmed selliselt, et patarei- ja akujäätmeid saab hõlpsasti
kõrvaldada. Kui lõppkasutaja ei saa neid hõlpsasti kõrval
dada, tagavad liikmesriigid, et valmistajad kavandavad
seadmed selliselt, et tootjast sõltumatud kvalifitseeritud
töötajad saavad patarei- ja akujäätmeid hõlpsasti kõrval
dada. Seadmetega, kuhu sellised patareid ja akud paigalda
takse, tuleb kaasa anda juhend, milles selgitatakse, kuidas
lõppkasutaja või sõltumatu kvalifitseeritud töötaja saab
need patareid ja akud ohutult kõrvaldada. Asjakohasel
juhul teavitatakse juhendis lõppkasutajat ka seadmesse
paigaldatud patarei või aku liigist.

Esimeses lõigus osutatud sätteid ei kohaldata, kui ohutuse,
tõhususe, meditsiiniliste põhjuste või andmete terviklikkuse
säilitamise tõttu on vajalik katkematu energiavarustus ja
pidev ühendus seadme ja patarei või aku vahel.”

5) Artikli 12 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.
Komisjon võtab rakendusaktidega hiljemalt 26. märt
siks 2010 vastu üksikasjalikud eeskirjad ringlussevõtu
määrade arvutamiseks. Need rakendusaktid võetakse vastu
artikli 24 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.”

„2.
Liikmesriigid avalikustavad lõikes 1 osutatud erandi
meetmete kavandid ja nende esitamise põhjendused ning
teavitavad nendest komisjoni ja teisi liikmesriike.”

10) Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.
Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 26. septembriks
2009 on kõigi kantavate patareide ja akude mahtuvus
neile märgitud nähtavalt, loetavalt ja kustutamatult.
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23a
vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse seda
nõuet täiendavad üksikasjalikud eeskirjad, sealhulgas
kehtestatakse hiljemalt 26. märtsiks 2009 ühtsed
meetodid mahtuvuse ja sihipärase kasutamise kindlaks
tegemise kohta.”;

b) lõige 7 asendatakse järgmisega:

6) Artikli 12 lõige 7 jäetakse välja.

7) Artikli 15 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23a
vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse üksik
asjalikud eeskirjad, millega täiendatakse käesoleva artikli
lõikes 2 osutatud eeskirju, eelkõige kriteeriumid, mille
alusel hinnatakse lõikes 2 osutatud samaväärseid tingimusi.”

„7.
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga
23a vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis
esitatud märgistamisnõuetest erandite kehtestamiseks.
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise käigus
konsulteerib komisjon asjaomaste huvirühmadega,
eelkõige tootjate, kogujate, ringlussevõtjate, töötlemiset
tevõtete, keskkonnakaitse- ja tarbijate organisatsioonide
ning tööandjate ühendustega.”

11) Artikli 22 lõige 2 asendatakse järgmisega:
8) Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17
Registreerimine
Liikmesriigid tagavad, et iga tootja registreeritakse. Regist
reerimise suhtes kehtivad kõikides liikmesriikides samad
menetlusnõuded kooskõlas IV lisaga.”

„2.
Aruanded koostatakse küsimustiku või vormi alusel.
Komisjon kehtestab kõnealuste aruannete jaoks küsimus
tiku või vormi rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid
võetakse vastu kooskõlas artikli 24 lõikes 2 osutatud kont
rollimenetlusega. Küsimustik või vorm saadetakse liikmes
riikidele kuus kuud enne esimese aruandeperioodi algust.”
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12) Lisatakse järgmine artikkel:

10.12.2013

Kui komitee arvamust ei esita, ei võta komisjon rakendus
akti eelnõu vastu ja kohaldatakse määruse (EL) nr
182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku.

„Artikkel 23a
Delegeeritud volituste rakendamine
1.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud
õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.
Artikli 15 lõikes 3 ning artikli 21 lõigetes 2 ja 7
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse
komisjonile viieks aastaks alates 30. detsembrist 2013.
Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hilje
malt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Voli
tuste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajava
hemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud
enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 15
lõikes 3 ning artikli 21 lõigetes 2 ja 7 osutatud volituste
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigus
aktide kehtivust.

4.
Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu
võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parla
mendile ja nõukogule.

5.
Artikli 15 lõike 3 ning artikli 21 lõigete 2 ja 7 alusel
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul,
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parla
mendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või
kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväi
det. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikenda
takse seda tähtaega kahe kuu võrra.”

___________
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008.
aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja
millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT
L 312, 22.11.2008, lk 3).
(**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011.
aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesrii
kide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohalda
takse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).”

14) Lisatakse järgmine lisa:
„IV LISA
Registreerimismenetluse nõuded
1. Registreerimisnõuded
Patareide ja akude tootjad registreerivad ennast riikide pädevate
asutuste või liikmesriikide volitatud riigisiseste tootjavastutus
organisatsioonide (edaspidi „registreerimisasutused”) juures
paberil või elektrooniliselt.

Kõnealune registreerimismenetlus võib toimuda mõne muu
tootjate registreerimismenetluse raames.

Patareide ja akude tootjad peavad ennast registreerima vaid ühe
korra selles liikmesriigis, kelle turule nad lasevad esimest korda
majandus- või kutsetegevuse käigus patareisid ja akusid; regist
reerimisel antakse tootjale registreeringu number.

2. Tootjate esitatav teave
Patareide ja akude tootjad esitavad registreerimisasutustele järg
mise teabe:

13) Artikkel 24 asendatakse järgmisega:
i) tootja nimi ja kaubamärgid (kui on olemas), mida tootja
liikmesriigis kasutab;

„Artikkel 24
Komiteemenetlus
1.
Komisjoni abistab komitee, mis on loodud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (*) artikli 39
alusel. Nimetatud komitee on komitee Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011 (**) tähenduses.

2.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse
(EL) nr 182/2011 artiklit 5.

ii) tootja aadress(id): sihtnumber ja asukoht, tänava nimi ja
maja number, riik, veebilehe aadress, telefoninumber ning
tootja kontaktisik, faksinumber ja e-posti aadress (kui on
olemas);

iii) tootja poolt turule lastud patareide ja akude liik: kantavad
patareid ja akud, tööstuslikud patareid ja akud või mootor
sõidukite patareid ja akud;
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iv) teave selle kohta, kuidas tootja täidab oma kohustusi: indi
viduaalselt või kollektiivselt;
v) registreerimistaotluse esitamise kuupäev;
vi) tootja riigisisene tunnuskood, k.a tootja Euroopa või riigisi
sene maksukohustuslasena registreerimise number (vaba
tahtlik);
vii) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.
Punkti 1 teises lõigus osutatud registreerimisel ei ole patareide
ja akude tootjad kohustatud esitama muud kui punkti 2
alapunktides i–vii loetletud teavet.
3. Registreerimistasud
Registreerimisasutused võivad kohaldada registreerimistasusid
üksnes tingimusel, et need on kulupõhised ja proportsionaalsed.
Registreerimistasusid kohaldavad registreerimisasutused teavi
tavad riikide pädevaid asutusi kõnealuste tasudega seotud
kulude arvutamise meetodist.
4. Registreerimisandmete muutmine

Artikkel 3
Ülevõtmine
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi artikli 1 täitmi
seks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. juuliks 2015.
Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata
komisjonile.
2.
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad
nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise
korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise
viisi näevad ette liikmesriigid.
3.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste
siseriiklike õigusnormide teksti.
Artikkel 4
Jõustumine
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Liikmesriigid tagavad, et kui tootjate poolt vastavalt punkti 2
alapunktidele i–vii esitatud andmed muutuvad, teavitavad
tootjad asjaomast registreerimisasutust sellest hiljemalt kuu
aega pärast andmete muutumist.
5. Registrist kustutamine
Kui tootjad lakkavad olemast tootjad liikmesriigis, teavitavad
nad sellest asjakohast registreerimisasutust ja nad kustutatakse
registrist”

Artikkel 5
Adressaadid
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 20. november 2013

Artikkel 2
Komisjoni otsuse 2009/603/EÜ kehtetuks tunnistamine
Komisjoni otsus 2009/603/EÜ (1) tunnistatakse kehtetuks alates
1. juulist 2015.

(1) Komisjoni 5. augusti 2009. aasta otsus 2009/603/EÜ, millega
kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile
2006/66/EÜ patareide ja akude tootjate registreerimisnõuded (ELT
L 206, 8.8.2009, lk 13).

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS

