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Kāda ir risināmā problēma?
Šajā ietekmes novērtējumā aplūkots priekšlikums regulai, kas aizstās Bateriju direktīvu. Tās
mērķis ir risināt savstarpēji cieši saistītas problēmas, kas skar baterijas, un šīs problēmas var
iedalīt šādās trīs grupās:
1) tāda nosacījumu satvara neesība, kas stimulētu investēt ilgtspējīgu bateriju ražošanas
jaudā; turklāt šāda satvara trūkums var nozīmēt, ka iekšējā tirgū ir piemērojami
atšķirīgi regulatīvie satvari;
2) neoptimāla reciklēšanas tirgu darbība un nepietiekami noslēgts materiālu aprites loks,
kas ierobežo ES iespējas mazināt izejmateriālu sagādes riskus;
3) sociālie un vidiskie riski, kuri pašlaik ES vides tiesību aktos nav reglamentēti.
Ko ar priekšlikumu plānots panākt?
Priekšlikumam ir trīs savstarpēji cieši saistīti mērķi:
1) stiprināt ES iekšējā bateriju tirgus darbību,
2) sekmēt aprites ekonomiku, noslēdzot materiālu aprites loku,
3) samazināt bateriju vidisko un sociālo ietekmi visā to aprites ciklā.
Kādi ir varianti, kā to panākt?


Variants Nr. 1 ir ierastās darbības scenārijs, kas paredz, ka Bateriju direktīva, kura
galvenokārt attiecas uz bateriju kalpošanas laika beigu stadiju, netiek grozīta. Pašlaik nav
ES tiesību aktu, kas attiektos uz bateriju vērtības ķēdes un aprites cikla agrākiem
posmiem.



Variants Nr. 2 ir vidēji vērienīgas rīcības scenārijs, kurā prasības tiek pastiprinātas
pakāpeniski un vēriens tiek palielināts gan izgatavošanas, gan bateriju kalpošanas laika
beigu stadijā, un tas galvenokārt tiek panākts, nosakot informācijas sniegšanas
pienākumus.



Variants Nr. 3 ir vērienīgas rīcības scenārijs ar nedaudz revolucionārāku pieeju, taču tas
joprojām ir tehniski īstenojams. Tas paredz noteikt robežvērtības un sliekšņus, atbilstība
kuriem jāpanāk noteiktā termiņā.



Variants Nr. 4 ir ļoti vērienīgas rīcības scenārijs, un tas ietver pasākumus, kas būtu
ievērojami vērienīgāki par pašreizējo regulatīvo satvaru un darījumdarbības praksi.

Kurš ir vēlamais variants un kāpēc?
Vēlamais variants ir varianta Nr. 2 un 3 apvienojums. Tas ietver virkni pasākumu visā
vērtības ķēdes garumā, piemēram, otrā mūža došanu rūpnieciskajām baterijām, nolietotu
pārnēsājamo bateriju savākšanas mērķrādītāja palielināšanu no 65 %, materiālu atgūšanas
apjomu palielināšanu, jaunu reciklēšanas efektivitātes prasību noteikšanu svina un litija jonu
baterijām, snieguma un ilgizturības uzlabošanu, prasību noteikšanu attiecībā uz
oglekļintensitāti, vēršanos pret vāju informācijas apriti un pienācīgas pārbaudes ieviešanu
attiecībā uz izejmateriālu izcelsmi.
Juridiski pāreja no direktīvas uz regulu nozīmē, ka prasības būs tieši piemērojamas visiem
ekonomikas operatoriem un vairākām valsts iestādēm un citām struktūrām. Tas uzlabos
saskaņošanu, dos vajadzīgo juridisko noteiktību un ļaus visā bateriju aprites ciklā Eiropas
Savienībā panākt pilnībā integrētu tirgu.
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Daži pasākumi radīs zināmas finansiālas izmaksas, bet paredzams, ka ietekme uz
uzņēmumiem vai patērētājiem nebūs liela. Nedaudz palielināsies administratīvais slogs, jo
īpaši attiecībā uz prasībām, kas attiecas uz oglekļa pēdu un reciklētu materiālu saturu.
Tomēr ieguvumi nepārprotami ir lielāki nekā izmaksas. Ar ierosināto regulu tiks risinātas
problēmas, kas raksturīgas pašreizējos apstākļos. Regula uzlabos iekšējā tirgus darbību,
samazinās vidisko ietekmi, piemēram, siltumnīcefekta gāzu emisijas, un samazinās vidiskos
un sociālos riskus. Turklāt tā dos ievērojamu netiešu labumu, kas izpaudīsies kā jaunas
darbavietas litija bateriju izgatavošanas un reciklēšanas sektorā.
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