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▼B
EUROPOS

PARLAMENTO IR TARYBOS
2006/66/EB

DIREKTYVA

2006 m. rugsėjo 6 d.
dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir
Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo
(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis
Dalykas
Šia direktyva nustatomos:

1) baterijų ir akumuliatorių pateikimo į rinką taisyklės ir visų pirma
draudimas teikti į rinką baterijas ir akumuliatorius, kurių sudėtyje
yra pavojingų medžiagų; ir

2) baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo, perdirbimo
ir šalinimo konkrečios taisyklės, skirtos papildyti atitinkamus Bend
rijos teisės aktus dėl atliekų bei skatinti baterijų ir akumuliatorių
atliekų aukšto lygio surinkimą ir perdirbimą.

Šia direktyva taip pat siekiama gerinti baterijų ir akumuliatorių ekolo
giškumą ir visų ūkio subjektų, dalyvaujančių baterijų ir akumuliatorių
gyvavimo cikle, pvz., gamintojų, platintojų ir galutinių vartotojų, ypač
tų ūkio subjektų, kurie tiesiogiai susiję su baterijų ir akumuliatorių
atliekų apdorojimu ir perdirbimu, veiklos ekologiškumą.

2 straipsnis
Taikymo sritis
1.
Ši direktyva taikoma visų rūšių baterijoms ir akumuliatoriams,
nepriklausomai nuo jų formos, tūrio, svorio, medžiagų sudėties ar
naudojimo. Ji taikoma nepažeidžiant Direktyvų 2000/53/EB ir
2002/96/EB.

2.
Ši direktyva netaikoma baterijoms ir akumuliatoriams, naudoja
miems:

a) įrangoje, susijusioje su valstybių narių gyvybinių saugumo interesų
apsauga, ginkluose, amunicijoje ir karinės paskirties įrangoje,
išskyrus produktus, kurie nėra konkrečiai skirti karo tikslams;

b) įrangoje, skirtoje skrydžiams į kosmosą.

3 straipsnis
Sąvokos
Šioje direktyvoje vartojamos šios sąvokos:
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▼B
1) baterija ar akumuliatorius – tai bet koks elektros energiją gami
nantis šaltinis vykstant cheminės energijos tiesioginei konversijai,
susidedantis iš vieno ar keleto pagrindinių (neperkraunamų) ar
antrinių (perkraunamų) elementų;

2) sudėtinė baterija – tai bet koks baterijų ar akumuliatorių
komplektas, kuriame jie yra tarpusavyje sujungti ir (arba) padengti
išoriniu korpusu taip suformuojant užbaigtą vienetą, kurio galutinis
vartotojas neturėtų išardyti ar atidaryti;

3) nešiojama baterija ar akumuliatorius – tai bet kokia baterija, sagos
formos elementas, sudėtinė baterija ar akumuliatorius, kuris:

a) yra sandarus; ir

b) gali būti nešiojamas; ir

c) nėra nei pramoninė baterija ar akumuliatorius, nei automobi
liams skirta baterija ar akumuliatorius;

4) sagos formos elementas – tai bet kokia maža apvali nešiojama
baterija ar akumuliatorius, kurio skersmuo didesnis už aukštį ir
kuris naudojamas specialiais tikslais, pavyzdžiui, klausos apara
tuose, laikrodžiuose, mažuose nešiojamuose įrenginiuose ir kaip
atsarginis energijos šaltinis;

5) automobiliams skirta baterija ar akumuliatorius – tai bet kokia bate
rija ar akumuliatorius, naudojamas automobilio paleidimui, apšvie
timui ar uždegimui;

6) pramoninė baterija ar akumuliatorius – tai bet kokia baterija ar
akumuliatorius, skirtas naudoti tik pramoninėje ar profesionalioje
veikloje arba naudojamas visų rūšių elektrinėse transporto priemo
nėse;

7) baterijos ar akumuliatoriaus atliekos – tai bet kokia baterija ar
akumuliatorius, kuris yra priskiriamas Direktyvos 2006/12/EB
1 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtoms atliekoms;

8) perdirbimas – tai atliekų apdirbimas gamybos proceso metu, kad jos
būtų naudojamos pirminėms arba kitoms reikmėms, išskyrus ener
gijos gavybą;

9) šalinimas – tai bet kokia taikytina operacija, numatyta Direktyvos
2006/12/EB IIA priede;

10) apdorojimas – tai bet kokia veikla, atliekama perdavus baterijų ir
akumuliatorių atliekas atliekų tvarkytojams rūšiuoti, paruošti
perdirbti ar paruošti šalinti;
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11) prietaisas – tai bet kokia elektros ar elektroninė įranga, kaip
apibrėžta Direktyvoje 2002/96/EB, kuriai visą ar dalinę energiją
tiekia arba gali tiekti baterijos ar akumuliatoriai;

12) gamintojas – tai bet kuris valstybėje narėje esantis asmuo, kuris,
nepriklausomai nuo naudojamo pardavimo būdo, įskaitant
1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos
sutartimis (1), apibrėžtas nuotolinio ryšio priemones, pirmą kartą
profesiniais pagrindais pateikia baterijas ar akumuliatorius, įskaitant
tas baterijas ar akumuliatorius, kurie įmontuoti į prietaisus ar trans
porto priemones, į tos valstybės narės rinką;

13) platintojas – tai bet kuris asmuo, tiekiantis baterijas ir akumuliato
rius galutiniam vartotojui profesiniais pagrindais;

14) pateikimas į rinką – tai tiekimas arba tiekimo galimybės sudarymas
už tam tikrą mokestį arba nemokamai trečiajai šaliai Bendrijoje,
įskaitant importą į Bendrijos muitų teritoriją;

15) ūkio subjektai – tai visi gamintojai, platintojai, surinkėjai, perdir
bėjai ir kiti apdorojimą atliekantys ūkio subjektai;

16) bevielis elektros įrankis – tai bet koks nešiojamas prietaisas, kuriam
energiją tiekia baterija ar akumuliatorius ir kuris skirtas techniniam
aptarnavimui, darbui statybose ar sodo priežiūrai;

17) surinkimo procentas – tai konkrečios valstybės narės konkrečių
kalendorinių metų procentinis rodiklis, apskaičiuojamas dalijant
nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų, surinktų pagal šios
direktyvos 8 straipsnio 1 dalį arba pagal Direktyvą 2002/96/EB
per tuos kalendorinius metus, svorį iš nešiojamų baterijų ir akumu
liatorių, kuriuos gamintojas arba tiesiogiai parduoda galutiniam
naudotojui, arba tiekia trečiosioms šalims tikslu parduoti juos galu
tiniam naudotojui toje valstybėje narėje per tuos kalendorinius
metus ir ankstesnius dvejus kalendorinius metus, svorio vidurkio.

4 straipsnis
Draudimai
1.
Nepažeisdamos Direktyvos 2000/53/EB nuostatų valstybės narės
draudžia pateikti į rinką:

a) visas į prietaisus įmontuotas arba neįmontuotas baterijas ar akumu
liatorius, kurių daugiau kaip 0,0005 % svorio sudaro gyvsidabris; ir
(1) OL L 144, 1997 6 4, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais
Direktyva 2005/29/EB (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).
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b) nešiojamas baterijas ar akumuliatorius, įskaitant į prietaisus įmon
tuotas baterijas ar akumuliatorius, kurių daugiau kaip 0,002 % svorio
sudaro kadmis.
▼M3
2.
1 dalies a punkte nustatytas draudimas iki 2015 m. spalio 1 d.
netaikomas sagos formos elementams, kuriuose gyvsidabrio kiekis
sudaro ne daugiau kaip 2 % svorio.
▼B
3.
1 dalies b punkte nustatytas draudimas netaikomas nešiojamoms
baterijoms ir akumuliatoriams, skirtiems naudoti:
a) avarinėse ir signalizacijos sistemose, įskaitant avarinį apšvietimą;
b) medicinos įrangoje; arba
▼M3
c) bevieliai elektros įrankiai; ši išimtis bevieliams elektros įrankiams
taikoma iki 2016 m. gruodžio 31 d.
4.
Klausos aparatuose naudojamų sagos formos elementų atveju
Komisija toliau atlieka 2 dalyje nurodytos išimties peržiūrą ir ne vėliau
kaip 2014 m. spalio 1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia atas
kaitą dėl galimybės gauti klausos aparatuose naudojamų sagos formos
elementų, kurie atitinka 1 dalies a punktą. Kai tai pagrįsta klausos
aparatuose naudojamų sagos formos elementų, kurie atitinka 1 dalies
a punktą, trūkumu, Komisija kartu su savo ataskaita pateikia atitinkamą
pasiūlymą klausos aparatuose naudojamiems sagos formos elementams
netaikyti 2 dalyje nurodyto draudimo.
▼B
5 straipsnis
Ekologiškumo gerinimas
Valstybės narės, kurių teritorijoje yra įsisteigę gamintojai, skatina moks
linius tyrimus ir ragina gerinti bendrą baterijų ir akumuliatorių ekolo
giškumą bet kuriame jų gyvavimo ciklo etape, taip pat kurti bei į rinką
tiekti baterijas ir akumuliatorius, kuriuose yra mažesnis pavojingų
medžiagų kiekis arba mažiau taršių medžiagų, visų pirma galinčių
pakeisti gyvsidabrį, kadmį ir šviną.

6 straipsnis
Pateikimas į rinką
1.
Valstybės narės, remdamosi šioje direktyvoje pateiktomis priežas
timis, netrukdo, nedraudžia ar neriboja baterijų ir akumuliatorių, kurie
atitinka šios direktyvos reikalavimus, pateikimo į rinką savo teritorijoje.
▼M3
2.
Baterijomis ir akumuliatoriais, kurie neatitinka šios direktyvos
reikalavimų, tačiau kurie buvo teisėtai pateikti rinkai iki atitinkamų 4
straipsnyje nustatytų draudimų taikymo dienos, gali būti toliau prekiau
jama iki tol, kol baigsis atsargos.
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7 straipsnis
Svarbiausias tikslas
Siekdamos visų baterijų ir akumuliatorių atliekų aukšto perdirbimo
lygio, valstybės narės, atsižvelgdamos į transporto poveikį aplinkai,
imasi būtinų priemonių, kad baterijų ir akumuliatorių atliekos būtų
kuo dažniau surenkamos atskirai, ir kad baterijos ir akumuliatoriai
kuo rečiau būtų šalinami kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos.

8 straipsnis
Surinkimo sistemos
1.
Valstybės narės užtikrina, kad būtų sukurtos atitinkamos nešio
jamų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos. Tai tokios
sistemos:

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

b) kuriose reikalaujama, kad nešiojamas baterijas ar akumuliatorius
tiekiantys platintojai nemokamai priimtų nešiojamų baterijų ar
akumuliatorių atliekas, nebent įvertinimo rezultatai rodo, kad egzis
tuojančios alternatyvios sistemos yra bent jau tokios pat veiksmingos
siekiant šios direktyvos aplinkosaugos tikslų. Valstybės narės tokius
įvertinimus paskelbia viešai;

c) kuriose galutiniams vartotojams nėra nustatomas mokestis už nešio
jamų baterijų ir akumuliatorių atliekų išmetimą arba pareiga pirkti
naują bateriją ar akumuliatorių;

d) kurios gali veikti kartu su Direktyvos 2002/96/EB 5 straipsnio
2 dalyje nurodytomis sistemomis.

Surinkimo punktams, sukurtiems pagal šios dalies a punkto nuostatas,
netaikomi Direktyvoje 2006/12/EB arba 1991 m. gruodžio 12 d.
Tarybos direktyvoje 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų (1) nustatyti
registravimo ar leidimo reikalavimai.

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

a) reikalauti, kad gamintojai įdiegtų tokias sistemas;

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

c) išlaikyti esamas sistemas.
(1) OL L 377, 1991 12 31, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, pada
rytais Reglamentu (EB) Nr. 166/2006.
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3.
Valstybės narės užtikrina, kad pramoninių baterijų ir akumuliatorių
gamintojai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys neatsisakytų iš
galutinių vartotojų priimti pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekų,
nepriklausomai nuo jų cheminės sudėties ir kilmės. Nepriklausomos
trečiosios šalys taip pat gali surinkti pramonines baterijas ir akumulia
torius.

4.
Valstybės narės užtikrina, kad jeigu automobiliams skirtų baterijų
ir akumuliatorių atliekos nėra surenkamos pagal Direktyvos 2000/53/EB
5 straipsnio 1 dalyje nurodytas sistemas, automobiliams skirtų baterijų ir
akumuliatorių gamintojai arba trečiosios šalys įdiegtų sistemas, kuriose
atliekos būtų surenkamos iš galutinių vartotojų arba prieinamuose surin
kimo punktuose netoli jų gyvenamosios vietos. Jeigu automobiliams
skirtos baterijos ir akumuliatoriai buvo naudoti privačiose nekomercinės
paskirties transporto priemonėse, tokiose sistemose galutiniams vartoto
jams nėra nustatomas mokestis už baterijų ir akumuliatorių atliekų išme
timą ar pareiga pirkti naują bateriją ar akumuliatorių.

9 straipsnis
Ekonominės priemonės
Valstybės narės gali imtis ekonominių priemonių, pavyzdžiui, nustatyti
skirtingus mokesčius, kad būtų skatinamas baterijų ir akumuliatorių
atliekų surinkimas arba mažesnį teršiančių medžiagų kiekį turinčių bate
rijų ir akumuliatorių naudojimas. Imdamosi tokių veiksmų jos praneša
Komisijai apie susijusių priemonių įgyvendinimo būdus.

10 straipsnis
Surinkimo užduotys
1.
Pirmą kartą valstybės narės apskaičiuoja surinkimo procentą už
penktuosius pilnus kalendorinius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo
dienos.

Nepažeidžiant Direktyvos 2002/96/EB nuostatų, į metinius surinkimo ir
pardavimo duomenis įtraukiami duomenys apie baterijas ir akumuliato
rius, įmontuotus į prietaisus.

2.

Valstybės narės pasiekia tokį minimalų surinkimo procentą:

a) 25 % iki 2012 m. rugsėjo 26 d.;

b) 45 % iki 2016 m. rugsėjo 26 d.

▼M4
3.
Valstybės narės kasmet stebi, kiek procentų surenkama pagal šios
direktyvos I priede nustatytą sistemą. Nedarant poveikio Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų
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statistikos (1) taikymui, valstybės narės Komisijai pateikia ataskaitas
elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių
duomenys renkami, pabaigos. Ataskaitose nurodoma, kokiu būdu gauti
duomenys, būtini surinkimo procentui apskaičiuoti.
▼M3
4.
Komisija gali įgyvendinimo aktais nustatyti pereinamojo laiko
tarpio priemones, skirtas tam tikros valstybės narės sunkumams vykdant
2 dalies reikalavimus, atsiradusiems dėl konkrečių nacionalinių aplin
kybių, spręsti. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnio 2
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Siekdama užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą, Komisija įgyven
dinimo aktais iki 2007 m. rugsėjo 26 d. nustato bendrą galutiniams
naudotojams parduotų nešiojamų baterijų ir akumuliatorių metinio
kiekio apskaičiavimo metodiką. Tie įgyvendinimo aktai priimami
laikantis 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

11 straipsnis
Baterijų ir akumuliatorių atliekų išėmimas
Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai pagamintų prietaisus taip, kad
baterijų ir akumuliatorių atliekas būtų galima lengvai išimti. Jei galutinis
naudotojas negali jų lengvai išimti, valstybės narės užtikrina, kad
gamintojai pagamintų prietaisus taip, kad baterijų ir akumuliatorių
atliekas lengvai galėtų lengvai išimti kvalifikuoti specialistai, nepriklau
santys nuo gamintojo. Prie prietaisų, į kuriuos įmontuotos baterijos ir
akumuliatoriai, pridedamos instrukcijos, kuriose nurodoma, kaip galu
tinis naudotojas ar nepriklausomas kvalifikuotas specialistas gali tas
baterijas ir akumuliatorius lengvai saugiai išimti. Prireikus, instrukcijose
galutiniam naudotojui taip pat pateikiama informacija apie prietaise
įmontuotos baterijos ar akumuliatoriaus rūšis.

Pirmoje
veikimo,
pastovus
baterijos

pastraipoje nustatytos nuostatos netaikomos, kai saugos,
medicininiais ar duomenų integralumo sumetimais yra būtinas
energijos tiekimas, kuriam reikalingas nuolatinis prietaiso ir
ar akumuliatoriaus sujungimas.

▼B
12 straipsnis
Apdorojimas ir perdirbimas
1.
Valstybės narės
2009 m. rugsėjo 26 d.

užtikrina,

kad

ne

vėliau

kaip

iki

a) gamintojai arba trečiosios šalys įdiegtų baterijų ir akumuliatorių
atliekų apdorojimo ir perdirbimo sistemas naudodami geriausius
prieinamus gamybos būdus žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos
srityje; ir
(1) 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (OL L 332, 2002 12 9, p. 1).
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b) visos identifikuotos baterijos ir akumuliatoriai, surinkti pagal šios
direktyvos 8 straipsnį arba pagal Direktyvą 2002/96/EB, būtų apdo
rojami ir perdirbami sistemose, atitinkančiose bent jau Bendrijos
teisės aktus, visų pirma susijusius su sveikata, sauga ir atliekų tvar
kymu.

Tačiau, laikydamosi Sutarties nuostatų, valstybės narės gali šalinti
surinktas kadmio, gyvsidabrio arba švino turinčias nešiojamas baterijas
ar akumuliatorius sąvartynuose ar požeminėse saugyklose nesant
perspektyvios galutinės rinkos. Laikydamosi Sutarties nuostatų, vals
tybės narės taip pat gali šalinti surinktas kadmio, gyvsidabrio arba
švino turinčias nešiojamas baterijas ar akumuliatorius sąvartynuose ar
požeminėse saugyklose laikydamosi laipsniško sunkiųjų metalų likvida
vimo strategijos, kuri, grindžiama išsamiu aplinkosaugos, ekonominių ir
socialinių padarinių įvertinimu, parodo, kad šis šalinimas yra geriau
negu perdirbimas.

Šį įvertinimą valstybės narės paskelbia viešai ir apie tokių priemonių
projektus praneša Komisijai pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parla
mento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie
techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką ir informacinės
visuomenės paslaugų taisykles (1).

2.
Apdorojimo metu laikomasi III priedo A dalyje nustatytų mini
malių reikalavimų.

3.
Surenkant baterijas arba akumuliatorius kartu su elektros ir elek
troninės įrangos atliekomis pagal Direktyvą 2002/96/EB baterijos arba
akumuliatoriai išimami iš surinktų elektros ir elektroninės įrangos
atliekų.

4.
►C1 Ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 26 d. ◄ perdirbimo
proceso metu turi būti pasiekiamas nustatytas perdirbimo veiksmin
gumas ir laikomasi su tuo susijusių nuostatų, pateiktų III priedo
B dalyje.

▼M4
5.
Valstybės narės teikia ataskaitas apie perdirbimo lygius, pasiektus
atitinkamai kiekvienais kalendoriniais metais, ir apie tai, ar perdirbimo
veiksmingumas, nurodytas III priedo B dalyje, buvo pasiektas. Šiuos
duomenis jos pateikia Komisijai elektroniniu būdu per 18 mėnesių
nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos.

▼M3
6.
Komisija įgyvendinimo aktais ne vėliau kaip 2010 m. kovo 26 d.
nustato išsamias perdirbimo veiksmingumo apskaičiavimo taisykles. Tie
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos
nagrinėjimo procedūros.
(1) OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2003 m. Stojimo aktu.
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▼M3
__________

▼B
13 straipsnis
Naujos perdirbimo technologijos
1.
Valstybės narės skatina visų rūšių baterijų ir akumuliatorių naujų
perdirbimo ir apdorojimo technologijų plėtrą ir remia aplinkai tinkamų
bei nebrangių perdirbimo būdų mokslinius tyrimus.

2.
Valstybės narės skatina atliekų apdorojimo įmones diegti pripa
žintas aplinkosaugos vadybos sistemas pagal 2001 m. kovo 19 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 761/2001 dėl orga
nizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir
audito sistemoje (EMAS) (1).

14 straipsnis
Šalinimas
Valstybės narės draudžia šalinti pramoninių ir automobiliams skirtų
baterijų bei akumuliatorių atliekas sąvartynuose arba jas deginti. Tačiau
baterijų ir akumuliatorių, kurie buvo ir apdoroti, ir perdirbti pagal
12 straipsnio 1 dalį, liekanos gali būti šalinamos sąvartynuose arba
sudeginamos.

15 straipsnis
Eksportas
1.
Baterijų ir akumuliatorių atliekos gali būti apdorojamos ir perdir
bamos už atitinkamos valstybės narės arba Bendrijos ribų, jeigu jos
transportuojamos laikantis 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento
(EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bend
riją ir iš jos priežiūros ir kontrolės (2) nuostatų.

2.
Pagal Reglamento (EEB) Nr. 259/93, 1999 m. balandžio 29 d.
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1420/1999, nustatančio bendrąsias taisy
kles ir tvarką, taikytinas kai kurių rūšių atliekų vežimui į kai kurias
EBPO nepriklausančias šalis (3), ir 1999 m. liepos 12 d. Komisijos
reglamento (EB) Nr. 1547/1999, pagal Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 259/93 nustatančio kontrolės tvarką, reglamentuojančią tam tikrų
rūšių atliekų vežimą į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO
(1) OL L 114, 2001 4 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, pada
rytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 196/2006 (OL L 32, 2006 2 4, p. 4).
(2) OL L 30, 1993 2 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2557/2001 (OL L 349, 2001 12 31, p. 1).
(3) OL L 166, 1999 7 1, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padary
tais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 105/2005 (OL L 20, 2005 1 22, p. 9).
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sprendimas C(92)39 galutinis (1), nuostatas iš Bendrijos eksportuojant
baterijų ir akumuliatorių atliekas laikoma, kad šios direktyvos III priede
nustatyti įsipareigojimai ir veiksmingumas yra įvykdyti tik tuo atveju,
jei pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad perdirbimo operacija buvo
atlikta šios direktyvos reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis.

▼M3
3.
Komisijai pagal 23a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti dele
guotuosius aktus, kuriuose nustatomos išsamios taisyklės, kuriomis
papildomos šio straipsnio 2 dalyje nustatytos taisyklės, visų pirma toje
dalyje nustatytų lygiaverčių sąlygų įvertinimo kriterijai.

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

a) surenkant, apdorojant ir perdirbant visas nešiojamų baterijų ir
akumuliatorių, surinktų pagal 8 straipsnio 1 ir 2 dalis, atliekas; ir

b) surenkant, apdorojant ir perdirbant visas pramoninių ir automobi
liams skirtų baterijų ir akumuliatorių, surinktų pagal 8 straipsnio 3
ir 4 dalis, atliekas.

2.
Valstybės narės užtikrina, kad įgyvendinant 1 dalį būtų išvengiama
bet kokio dvigubo apmokestinimo gamintojams tuo atveju, kai baterijos
ar akumuliatoriai surinkti Direktyvoje 2000/53/EB arba Direktyvoje
2002/96/EB nustatytose sistemose.

3.
Valstybės narės įpareigoja gamintojus arba jų vardu veikiančius
trečiuosius asmenis finansuoti grynąsias išlaidas, atsiradusias organizuo
jant visuomenės informavimo kampanijas apie visų nešiojamų baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimą, apdorojimą ir perdirbimą.

4.
Parduodant naujas nešiojamas baterijas ir akumuliatorius atliekų
surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo išlaidos galutiniams vartotojams
atskirai nenurodomos.

5.
Pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų bei akumuliatorių
gamintojai bei šių baterijų ir akumuliatorių vartotojai gali susitarti dėl
kitų nei 1 dalyje nurodytų finansavimo būdų.

6.
Šis straipsnis taikomas visoms baterijų ir akumuliatorių atliekoms,
nepriklausomai nuo jų pateikimo į rinką datos.
(1) OL L 185, 1999 7 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, pada
rytais Reglamentu (EB) Nr. 105/2005.
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17 straipsnis
Registracija
Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas gamintojas būtų įregistruotas.
Visose valstybėse narėse registravimui taikomi tokie patys procedūriniai
reikalavimai pagal IV priedą.

▼B
18 straipsnis
Smulkūs gamintojai
1.
Valstybės narės gali atleisti nuo 16 straipsnio 1 dalies reikalavimų
gamintojus, kurie priklausomai nuo nacionalinės rinkos dydžio į nacio
nalinę rinką pateikia labai mažą kiekį baterijų ar akumuliatorių, su
sąlyga, kad tai netrukdo tinkamai funkcionuoti surinkimo ir perdirbimo
sistemoms, nustatytoms remiantis 8 ir 12 straipsniais.

▼M3
2.
Valstybės narės viešai paskelbia 1 dalyje nurodytų priemonių dėl
atleidimo projektus ir jų pateikimo motyvus bei praneša apie jas Komi
sijai ir kitoms valstybėms narėms.

▼B
3.
Komisija per šešis mėnesius nuo 2 dalyje nurodyto pranešimo
patvirtina arba atmeta priemonių projektus, prieš tai patikrinusi, ar jie
atitinka 1 dalyje nurodytus aspektus ir nėra savavališka diskriminacijos
priemonė ar užslėptas valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimas.
Per šį laikotarpį Komisijai nepriėmus sprendimo, laikoma, kad prie
monių projektai patvirtinti.

19 straipsnis
Dalyvavimas
1.
Valstybės narės užtikrinta, kad visi ūkio subjektai ir visos kompe
tentingos valdžios institucijos galėtų dalyvauti 8 ir 12 straipsniuose
nurodytose surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemose.

2.
Šios sistemos nediskriminacinėmis sąlygomis taip pat taikomos iš
trečiųjų šalių importuotiems baterijoms ir akumuliatoriams ir yra tokios,
kad būtų išvengta prekybos kliūčių ar konkurencijos iškraipymo.

20 straipsnis
Informacija galutiniams vartotojams
1.
Valstybės narės užtikrina, visų pirma vykdydamos informacijos
kampanijas, kad galutiniai vartotojai būtų išsamiai informuojami apie:

a) potencialius baterijose ir akumuliatoriuose naudojamų medžiagų
padarinius gamtai ir žmonių sveikatai;

02006L0066 — LT — 04.07.2018 — 004.001 — 13
▼B
b) pageidavimą nešalinti baterijų ir akumuliatorių atliekų kaip nerū
šiuotų komunalinių atliekų ir dalyvauti atskirai surenkant šias
atliekas, kad būtų palengvintas jų apdorojimas ir perdirbimas;

c) surinkimo ir perdirbimo sistemas, kuriomis jie gali naudotis;

d) jų vaidmenį prisidedant prie baterijų ir akumuliatorių atliekų perdir
bimo;

e) perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais simbolio, pavaizduoto II priede,
ir cheminių medžiagų simbolių Hg, Cd ir Pb reikšmes.

2.
Valstybės narės gali reikalauti, kad ūkio subjektai pateiktų visą
1 dalyje nurodytą informaciją ar jos dalį.

3.
Kai valstybės narės reikalauja, kad platintojai priimtų nešiojamų
baterijų ir akumuliatorių atliekas pagal 8 straipsnį, jos užtikrina, kad
platintojai informuotų galutinius vartotojus apie galimybę atsikratyti
nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų jų prekybos vietose.

21 straipsnis
Ženklinimas
1.
Valstybės narės užtikrina, kad visos baterijos, akumuliatoriai ir
sudėtinės baterijos būtų tinkamai pažymėtos II priede pateiktu simboliu.

▼M3
2.
Valstybės narės užtikrina, kad iki 2009 m. rugsėjo 26 d. visų
nešiojamų ir automobiliams skirtų baterijų bei akumuliatorių talpa
būtų ant jų matomai, įskaitomai ir neištrinamai pažymėta. Komisijai
pagal 23a straipsnį suteikiami įgaliojimai ne vėliau kaip 2009 m.
kovo 26 d. priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos išsamios
taisyklės, kuriomis papildomas šis reikalavimas, įskaitant suderintus
talpos nustatymo ir tinkamo naudojimo metodus.

▼B
3.
Baterijos, akumuliatoriai ir sagos formos elementai, kurių sudėtyje
yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio ar 0,004 %
švino, pažymimos atitinkamos medžiagos cheminiu simboliu: Hg, Cd ar
Pb. Sunkiųjų metalų kiekį nurodantis simbolis atspausdinamas po
II priede pateiktu simboliu ir užima ne mažiau kaip ketvirtadalį to
simbolio dydžio ploto.

4.
II priede pateiktas simbolis turi užimti ne mažiau kaip 3 %
didžiausio baterijos, akumuliatoriaus ar sudėtinės baterijos šono ploto,
neviršijant 5 × 5 cm ploto. Simbolis ant cilindrinių elementų turi užimti
ne mažiau kaip 1,5 % baterijos ar akumuliatoriaus paviršiaus ploto ir
neviršyti 5 × 5 cm ploto.
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5.
Jeigu dėl baterijos, akumuliatoriaus ar sudėtinės baterijos dydžio
simbolis yra mažesnis nei 0,5 × 0,5 cm, tos baterijos, akumuliatoriaus ar
sudėtinės baterijos nereikia ženklinti, bet ne mažesnis kaip 1 × 1 cm
dydžio simbolis turi būti atspausdintas ant pakuotės.
6.

Simboliai turi būti atspausdinti matomai, aiškiai ir neištrinamai.

▼M3
7.
Komisijai pagal 23a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti dele
guotuosius aktus, kuriais nustatomos šiame straipsnyje nustatytų ženkli
nimo reikalavimų išimtys. Rengdama tokius deleguotuosius aktus,
Komisija konsultuojasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais,
visų pirma su gamintojais, surinkėjais, perdirbėjais, apdorojimą atliekan
čiais ūkio subjektais, aplinkosaugos ir vartotojų organizacijomis bei
darbuotojų asociacijomis.
▼M4

__________

22a straipsnis
Atliekų hierarchijos taikymo paskatos
Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje nurodytų tikslų, valstybės
narės gali naudotis ekonominėmis ir kitomis priemonėmis, pvz., Direk
tyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytomis arba kitomis atitinkamomis
sistemomis ir priemonėmis, kad paskatintų taikyti atliekų hierarchiją.
▼B
23 straipsnis
Peržiūra
▼M4
1.
Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia šios
direktyvos įgyvendinimo ir jos poveikio aplinkai ir vidaus rinkos
veikimui ataskaitą.
2.

Ataskaitoje Komisija įvertina šiuos direktyvos aspektus:

▼B
a) baterijų ir akumuliatorių, kurių sudėtyje yra sunkiųjų metalų,
keliamai rizikai valdyti skirtų naujų priemonių tinkamumas;
b) visoms nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekoms nustatytų mini
malių surinkimo užduočių, numatytų 10 straipsnio 2 dalyje, tinka
mumas ir galimybė nustatyti kitas užduotis vėlesniems metams atsiž
velgiant į valstybių narių pasiektą technikos pažangą ir praktinę
patirtį;
c) III priedo B dalyje nustatytų minimalių perdirbimo reikalavimų
tinkamumas, atsižvelgiant į informaciją, kurią suteikia valstybės
narės, valstybių narių pasiektą technikos pažangą ir įgytą praktinę
patirtį.
3.
Prireikus su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl šios direktyvos
atitinkamų nuostatų persvarstymo.
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23a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1.
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami
šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.
15 straipsnio 3 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje ir 7 dalyje nurodyti
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių
metų laikotarpiui nuo 2013 m. gruodžio 30 d. Likus ne mažiau kaip
devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija
parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai
savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus
atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų
dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno
laikotarpio pabaigos.
3.
Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 15
straipsnio 3 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje ir 21 straipsnio 7 dalyje
nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo
nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis
nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.
Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu
praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.
Pagal 15 straipsnio 3 dalį, 21 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 7
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du
mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą
dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų
arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir
Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parla
mento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėne
siais.

24 straipsnis
Komiteto procedūra
1.
Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2008/98/EB (1) 39 straipsnį. Tas komitetas – komi
tetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.
182/2011 (2).
2.
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr.
182/2011 5 straipsnis.
Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto
projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio
4 dalies trečia pastraipa.
(1) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB
dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).
(2) 2011m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudoji
mosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji
principai.
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25 straipsnis
Sankcijos
Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų už nacionalinių nuostatų,
priimtų remiantis šia direktyva, pažeidimus ir imasi visų būtinų prie
monių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiks
mingos, proporcingos ir atgrasančios. Apie šias priemones valstybės
narės praneša Komisijai iki 2008 m. rugsėjo 26 d. ir nedelsdamos ją
informuoja apie bet kokį vėlesnį šių nuostatų pakeitimą.

26 straipsnis
Perkėlimas į nacionalinę teisę
1.
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsiga
lioję iki 2008 m. rugsėjo 26 d., įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią
direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos
darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje
priimtų įstatymų ir kitų teisės aktų tekstus.

27 straipsnis
Savanoriški susitarimai
1.
Jei šioje direktyvoje nustatyti tikslai pasiekiami, valstybės narės
gali perkelti į nacionalinę teisę 8, 15 ir 20 straipsnių nuostatas sudary
damos kompetentingų institucijų ir atitinkamų ūkio subjektų susitarimus.
Tokie susitarimai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) jie yra įgyvendinami;

b) juose turi būti nurodyti tikslai ir jų įgyvendinimo terminai;

c) jie turi būti spausdinami nacionaliniame oficialiajame leidinyje arba
visuomenei panašiai prieinamame oficialiame dokumente ir perduo
dami Komisijai.

2.
Pasiekti rezultatai turi būti nuolat stebimi, apie juos pranešama
kompetentingoms institucijoms ir Komisijai bei su jais leidžiama susi
pažinti visuomenei susitarime nustatytomis sąlygomis.

3.
Kompetentingos institucijos užtikrina, kad būtų analizuojama susi
tarimus vykdant pasiekta pažanga.

4.
Jei susitarimų nesilaikoma, valstybės narės įstatyminėmis, regla
mentavimo arba administracinėmis priemonėmis įgyvendina atitinkamas
šios direktyvos nuostatas.

02006L0066 — LT — 04.07.2018 — 004.001 — 17
▼B
28 straipsnis
Panaikinimas
Direktyva 91/157/EEB panaikinama nuo 2008 m. rugsėjo 26 d.
Nuorodos į Direktyvą 91/157/EEB turi būti laikomos nuorodomis į šią
direktyvą.
29 straipsnis
Įsigaliojimas
Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje dieną.
30 straipsnis
Adresatai
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
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I PRIEDAS
10 straipsnyje nustatytų surinkimo užduočių vykdymo stebėsena

Metai

Duomenų surinkimas

Apskaičiavimas

Reikalaujama
pateikti
ataskaitoje

X (*)+1

Parduotas kiekis 1 metais
(P1)

X+2

Parduotas kiekis 2 metais
(P2)

–

–

X+3

Parduotas kiekis 3 metais
(P3)

Surinktas kiekis 3 metais
(S3)

Surinkimo procentas (SP3) =
3*S3/(P1+P2+P3)

X+4

Parduotas kiekis 4 metais
(P4)

Surinktas kiekis 4 metais
(S4)

Surinkimo procentas (SP4) =
3*S4/(P2+P3+P4)
(Nustatyta užduotis
yra
25 %.)

X+5

Parduotas kiekis 5 metais
(P5)

Surinktas kiekis 5 metais
(S5)

Surinkimo procentas (SP5) =
3*S5/(P3+P4+P5)

SP4

X+6

Parduotas kiekis 6 metais
(P6)

Surinktas kiekis 6 metais
(S6)

Surinkimo procentas (SP6) =
3*S6/(P4+P5+P6)

SP5

X+7

Parduotas kiekis 7 metais
(P7)

Surinktas kiekis 7 metais
(S7)

Surinkimo procentas (SP7) =
3*S7/(P5+P6+P7)

SP6

X+8

Parduotas kiekis 8 metais
(P8)

Surinktas kiekis 8 metais
(S8)

Surinkimo procentas (SP8) =
3*S8/(P6+P7+P8)
(Nustatyta užduotis
yra
45 %.)

SP7

X+9

Parduotas kiekis 9 metais
(P9)

Surinktas kiekis 9 metais
(S9)

Surinkimo procentas (SP9) =
3*S9/(P7+P8+P9)

SP8

X+10

Parduotas kiekis 10 metais
(P10)

Surinktas kiekis 10 metais
(S10)

Surinkimo procentas (SP10)
= 3*S10/(P8+P9+P10)

SP9

X+11

ir t. t.

ir t. t.

ir t. t.

SP10

ir t. t.
(*) X metai – tai metai, įskaitant 26 straipsnyje nurodytą datą.
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▼B
II PRIEDAS
Atskiro baterijų, akumuliatorių ir sudėtinių baterijų surinkimo simboliai
Simbolis, kuriuo žymimas visų baterijų ir akumuliatorių „atskiras surinkimas“ –
tai perbraukta šiukšlių dėžė su ratais, pavaizduota taip:
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▼B
III PRIEDAS
Išsamūs apdorojimo ir perdirbimo reikalavimai
A DALIS. APDOROJIMAS
1. Apdorojimo metu bent jau pašalinami visi skysčiai ir rūgštys.
2. Apdorojama ir saugoma, įskaitant laikinąjį saugojimą, apdorojimo įmonėse
tokiose vietose, kurių paviršius nepralaidus ir stogas atitinkamai atsparus oro
pokyčiams, arba tinkamuose konteineriuose.
B DALIS. PERDIRBIMAS
3. Perdirbimo metu pasiekiamas toks minimalus perdirbimo veiksmingumas:
a) perdirbama 65 % švino-rūgštinių baterijų ir akumuliatorių pagal vidutinį
svorį, įskaitant švino perdirbimą tiek, kiek techniškai įmanoma išvengiant
pernelyg didelių išlaidų;
b) perdirbama 75 % nikelio-kadmio baterijų ir akumuliatorių pagal vidutinį
svorį, įskaitant kadmio perdirbimą tiek, kiek techniškai įmanoma išven
giant pernelyg didelių išlaidų; ir
c) perdirbama 50 % kitų baterijų ir akumuliatorių atliekų pagal vidutinį svorį.
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▼M3
IV PRIEDAS
Procedūriniai registravimo reikalavimai
1. Registravimo reikalavimai
Baterijų ir akumuliatorių gamintojus raštu arba elektroninėmis priemonėmis
registruoja nacionalinės valdžios institucijos arba valstybių narių įgaliotos
nacionalinės gamintojų atsakomybės organizacijos (toliau – registracijos
įstaigos).
Registravimo procedūra gali būti dalis kitos gamintojo registravimo proce
dūros.
Baterijų ir akumuliatorių gamintojams registruotis reikia tik vieną kartą toje
valstybėje narėje, kurios rinkai jie pirmą kartą vykdydami profesionalią veiklą
pateikia baterijas ir akumuliatorius, ir juos įregistravus jiems suteikiamas
registracijos numeris.
2. Informacija, kurią turi pateikti gamintojai
Baterijų ir akumuliatorių gamintojai pateikia registracijos įstaigoms šią infor
maciją:
i) gamintojo pavadinimą ir komercinius pavadinimus (jei yra), kuriais
naudodamiesi jie vykdo veiklą valstybėje narėje;
ii) gamintojo adresą (-us): pašto kodą ir vietovę, gatvės pavadinimą ir
namo numerį, šalies pavadinimą, interneto svetainės adresą, telefono
numerį ir kontaktinio asmens vardą ir pavardę, gamintojo fakso numerį
ir el. pašto adresą, jei yra;
iii) gamintojo rinkai pateikiamų baterijų ir akumuliatorių rūšį: nešiojamos
baterijos ir akumuliatoriai, pramoninės baterijos ir akumuliatoriai arba
automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai;
iv) informaciją apie tai, kaip gamintojas vykdo savo įsipareigojimus: indi
vidualiai ar kolektyviai;
v) registracijos prašymo datą;
vi) gamintojo nacionalinį identifikavimo kodą, įskaitant gamintojo Europos
mokesčių mokėtojo kodą arba nacionalinį mokesčių mokėtojo kodą
(nebūtina);
vii) pareiškimą, kuriame nurodoma, kad pateikta informacija yra teisinga.
1 punkto antroje pastraipoje nurodyto registravimo atveju baterijų ir akumu
liatorių gamintojai neprivalo pateikti kitos informacijos, išskyrus 2 punkto
i–vii papunkčiuose nurodytą informaciją.
3. Registracijos mokesčiai
Registracijos įstaigos gali nustatyti registracijos mokesčius tik su sąlyga, kad
jie grindžiami sąnaudomis ir yra proporcingi.
Registracijos įstaigos, nustatydamos registracijos mokesčius, informuoja
kompetentingas nacionalines valdžios institucijas apie mokesčių dydžio
apskaičiavimo metodiką.
4. Registracijos duomenų pasikeitimas
Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, kai pasikeičia gamintojų pagal 2
punkto i–vii papunkčius pateikti duomenys, gamintojai apie tai informuotų
atitinkamą registracijos įstaigą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pasikei
timo.
5. Išregistravimas
Kai gamintojai valstybėje narėje netenka gamintojo statuso, jie išsiregistruoja
apie tai informuodami atitinkamą registracijos įstaigą.

