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dotyczący wspólnego stanowiska Rady przyjętego przez Radę w dniu 18 lipca 2005 r. w 
sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz odpadów w postaci baterii i akumulatorów i uchylającej dyrektywę 
91/157/EWG

Wspólne stanowisko Rady (5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Carl Schlyter

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia 2a (nowy) 

(2a) W rezolucji Rady z dnia 25 stycznia 
1988 r. w sprawie wspólnotowego 
programu działania na rzecz 
przeciwdziałania zanieczyszczaniu 
środowiska naturalnego przez kadm 
podkreślono, że ograniczenie stosowania 
kadmu do przypadków, w których brakuje 
odpowiednich rozwiązań alternatywnych 
stanowi jeden z podstawowych elementów 
strategii kontrolowania wykorzystania 
kadmu służącej ochronie zdrowia ludzkiego 
i środowiska naturalnego.
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Or. en

Uzasadnienie

Środki dotyczące kadmu przewidziane w niniejszej dyrektywie należy przedstawić w ogólnym 
kontekście polityki UE w dziedzinie kadmu. 

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia 5

(5)W celu zapobieżenia usuwaniu odpadów 
po bateriach i akumulatorach w sposób 
zanieczyszczający środowisko oraz w celu 
uniknięcia dezorientacji użytkowników 
końcowych w zakresie różnych wymogów 
dotyczących gospodarowania odpadami dla 
różnych baterii i akumulatorów, niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
wszystkich baterii i akumulatorów 
wprowadzanych do obrotu na obszarze 
Wspólnoty. Tak szeroko określony zakres 
zastosowania powinien również zapewnić 
korzyści skali przy zbiórce i recyklingu, jak 
również optymalną oszczędność zasobów.

(5)W celu zapobieżenia usuwaniu odpadów 
po bateriach i akumulatorach w sposób 
zanieczyszczający środowisko oraz w celu 
uniknięcia dezorientacji użytkowników 
końcowych w zakresie różnych wymogów 
dotyczących gospodarowania odpadami dla 
różnych baterii i akumulatorów, niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
wszystkich baterii i akumulatorów 
wprowadzanych do obrotu na obszarze 
Wspólnoty. Tak szeroko określony zakres 
zastosowania powinien również zapewnić 
korzyści skali przy zbiórce i recyklingu, jak 
również optymalną oszczędność zasobów i 
odpowiednie finansowanie przez wszystkie 
zainteresowane podmioty gospodarcze.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczym warunkiem realizacji celów przewidzianych w dyrektywie dotyczącej baterii jest 
przeznaczenie odpowiednich środków finansowych przez wszystkie zainteresowane strony.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia 7

(7) Właściwym jest dokonanie rozróżnienia 
pomiędzy bateriami i akumulatorami 
przenośnymi z jednej strony, a bateriami i 
akumulatorami przemysłowymi i 
samochodowymi z drugiej. 

(7) Właściwym jest dokonanie rozróżnienia 
pomiędzy bateriami i akumulatorami 
przenośnymi, samochodowymi oraz 
przemysłowymi. Przenośne baterie i 
akumulatory to baterie i akumulatory 
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Unieszkodliwianie baterii i akumulatorów 
przemysłowych i samochodowych w 
składowiskach ziemnych lub poprzez 
spalanie powinno być zabronione.

wykorzystywane w szeregu zastosowań 
konsumenckich i które przeważnie 
wyrzucane są przez członków gospodarstw 
domowych. Także baterie i akumulatory 
samochodowe są często wyrzucane przez 
członków gospodarstw domowych. Należy 
zapewnić im możliwość łatwego pozbywania 
się tych baterii i akumulatorów w sposób 
selektywny, aby zapobiec mieszaniu ich z 
odpadami z gospodarstw domowych lub 
innymi strumieniami zmieszanych 
odpadów. Baterie i akumulatory 
przemysłowe to baterie i akumulatory, w 
przypadku których, ze względu na 
zastosowanie, istnieje mniejsze 
prawdopodobieństwo, że zostaną wyrzucone 
przez członków gospodarstw domowych. 
Baterie przemysłowe i samochodowe ze 
względu na to, że mają na ogół większe 
rozmiary, są łatwiejsze do zidentyfikowania
i selektywnego zebrania. Wszystkie one 
mogą zostać selektywnie zebrane, dlatego 
należy zakazać unieszkodliwiania takich 
baterii i akumulatorów poprzez wywożenie 
ich na składowiska lub spalanie. Dużo 
trudniej jest, ze względu na mniejsze 
rozmiary i bardzo różnorodne zastosowania
baterii przenośnych, zapobiec zjawisku ich 
dodawania do strumieni zmieszanych 
odpadów. Dlatego należy wyznaczyć 
wymagany poziom zbiórki, aby w możliwie 
największym stopniu zapobiec 
unieszkodliwianiu lub spalaniu takich 
baterii i akumulatorów.

Or. en

Uzasadnienie

Podanie przyczyn, dla których wprowadza się rozróżnienie na różne rodzaje baterii ułatwi 
wykładnię ich definicji oraz wdrożenie dyrektywy.

Poprawkę złożyli Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia 8
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(8) Przykładami baterii i akumulatorów 
przemysłowych są wszystkie baterie i 
akumulatory przeznaczone wyłącznie do 
celów przemysłowych lub zawodowych. 
Zalicza się do nich również baterie i 
akumulatory wykorzystywane do 
awaryjnego lub rezerwowego zasilania 
energetycznego w szpitalach, na lotniskach
lub w biurach, baterie i akumulatory 
używane w pociągach lub w samolotach 
oraz baterie i akumulatory używane na 
morskich platformach wiertniczych i w 
latarniach morskich. Obejmuje to również 
baterie i akumulatory przeznaczone 
wyłącznie do podręcznych terminali 
płatniczych w sklepach i restauracjach, 
czytników kodów kreskowych w sklepach, 
profesjonalnego sprzętu wideo dla stacji 
telewizyjnych i profesjonalnych studiów, 
latarek górniczych i latarek dla nurków 
umieszczonych na hełmach górników i 
nurków, rezerwowe baterie i akumulatory do 
drzwi uruchamianych elektrycznie 
zapobiegające ich blokowaniu lub 
przytrzaśnięciu osób, baterie i akumulatory 
używane w oprzyrządowaniu lub w 
różnorodnych typach sprzętu pomiarowego i 
oprzyrządowania oraz baterii i 
akumulatorów używanych w powiązaniu z 
płytką ogniwa słonecznego, urządzeniami 
fotogalwanicznymi i innymi urządzeniami 
wykorzystującymi energię odnawialną. 
Baterie i akumulatory przemysłowe 
obejmują również baterie i akumulatory 
używane w pojazdach z napędem 
elektrycznym, takich jak samochody, wózki 
inwalidzkie, rowery, pojazdy używane na 
lotnisku i pojazdy do przewozu 
automatycznego, z napędem elektrycznym. 
Oprócz tej niewyczerpującej listy 
przykładów, za przemysłowe powinno się 
uznać wszystkie baterie lub akumulatory, 
które nie są szczelnie zamknięte ani nie są 
bateriami lub akumulatorami 
samochodowymi. 

(8) Przykładami baterii i akumulatorów 
przemysłowych są wszystkie baterie i 
akumulatory przeznaczone wyłącznie do 
celów przemysłowych lub zawodowych.
Zalicza się do nich również baterie i 
akumulatory wykorzystywane do 
awaryjnego lub rezerwowego zasilania 
energetycznego w obiektach publicznych, 
takich jak tunele, szpitale, kina, muzea, 
wielopiętrowe budynki mieszkalne, lotniska 
lub biura, baterie i akumulatory używane w 
pociągach lub w samolotach oraz baterie i 
akumulatory używane na morskich 
platformach wiertniczych i w latarniach 
morskich. Obejmuje to również baterie i 
akumulatory przeznaczone wyłącznie do 
podręcznych terminali płatniczych w 
sklepach i restauracjach, czytników kodów 
kreskowych w sklepach, profesjonalnego 
sprzętu wideo dla stacji telewizyjnych i 
profesjonalnych studiów, latarek górniczych 
i latarek dla nurków umieszczonych na 
hełmach górników i nurków, rezerwowe 
baterie i akumulatory do drzwi 
uruchamianych elektrycznie zapobiegające 
ich blokowaniu lub przytrzaśnięciu osób, 
baterie i akumulatory używane w 
oprzyrządowaniu lub w różnorodnych 
typach sprzętu pomiarowego i 
oprzyrządowania oraz baterii i 
akumulatorów używanych w powiązaniu z 
płytką ogniwa słonecznego, urządzeniami 
fotogalwanicznymi i innymi urządzeniami 
wykorzystującymi energię odnawialną. 
Baterie i akumulatory przemysłowe 
obejmują również baterie i akumulatory 
używane w pojazdach z napędem 
elektrycznym, takich jak samochody, wózki 
inwalidzkie, rowery, pojazdy używane na 
lotnisku i pojazdy do przewozu 
automatycznego, z napędem elektrycznym. 
Oprócz tej niewyczerpującej listy 
przykładów, za przemysłowe powinno się 
uznać wszystkie baterie lub akumulatory, 
które nie są szczelnie zamknięte ani nie są 
bateriami lub akumulatorami 
samochodowymi. 
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Uzasadnienie

Zaproponowana poprawka wyjaśnia 8. punkt uzasadnienia w wersji zaproponowanej przez 
Radę. W punkcie tym pominięto wiele budynków i obiektów, w których niezbędne jest 
zasilanie awaryjne lub rezerwowe.

Należy wyraźnie wspomnieć o konieczności zapewnienia tego rodzaju zasilania w 
instalacjach takich jak wentylacja, oświetlenie, windy, drzwi wejściowe itd. w szczególności w 
miejscach, w których gromadzą się, mieszkają lub przemieszczają duże grupy ludzi, takich jak 
kina, muzea oraz wielopiętrowe budynki mieszkalne. Tekst dyrektywy powinien wymieniać te 
rodzaje obiektów i budynków. Należy uwzględnić także tunele podziemne.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Holger Krahmer

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia 8

(8) Przykładami baterii i akumulatorów 
przemysłowych są wszystkie baterie i 
akumulatory przeznaczone wyłącznie do 
celów przemysłowych lub zawodowych. 
Zalicza się do nich również baterie i 
akumulatory wykorzystywane do 
awaryjnego lub rezerwowego zasilania 
energetycznego w szpitalach, na lotniskach 
lub w biurach, baterie i akumulatory 
używane w pociągach lub w samolotach 
oraz baterie i akumulatory używane na 
morskich platformach wiertniczych i w 
latarniach morskich. Obejmuje to również 
baterie i akumulatory przeznaczone 
wyłącznie do podręcznych terminali 
płatniczych w sklepach i restauracjach, 
czytników kodów kreskowych w sklepach, 
profesjonalnego sprzętu wideo dla stacji 
telewizyjnych i profesjonalnych studiów, 
latarek górniczych i latarek dla nurków 
umieszczonych na hełmach górników i 
nurków, rezerwowe baterie i akumulatory do 
drzwi uruchamianych elektrycznie 
zapobiegające ich blokowaniu lub 
przytrzaśnięciu osób, baterie i akumulatory 
używane w oprzyrządowaniu lub w 
różnorodnych typach sprzętu pomiarowego i 
oprzyrządowania oraz baterii i 

(8) Przykładami baterii i akumulatorów 
przemysłowych są wszystkie baterie i 
akumulatory przeznaczone wyłącznie do 
celów przemysłowych lub zawodowych. 
Zalicza się do nich również baterie i 
akumulatory wykorzystywane do 
awaryjnego lub rezerwowego zasilania 
energetycznego w obiektach publicznych, 
takich jak szpitale, kina, muzea, 
wielopiętrowe budynki mieszkalne, tunele, 
lotniska lub biura, baterie i akumulatory 
używane w pociągach lub w samolotach 
oraz baterie i akumulatory używane na 
morskich platformach wiertniczych i w
latarniach morskich. Obejmuje to również 
baterie i akumulatory przeznaczone 
wyłącznie do podręcznych terminali 
płatniczych w sklepach i restauracjach, 
czytników kodów kreskowych w sklepach, 
profesjonalnego sprzętu wideo dla stacji 
telewizyjnych i profesjonalnych studiów, 
latarek górniczych i latarek dla nurków 
umieszczonych na hełmach górników i 
nurków, rezerwowe baterie i akumulatory do 
drzwi uruchamianych elektrycznie 
zapobiegające ich blokowaniu lub 
przytrzaśnięciu osób, baterie i akumulatory 
używane w oprzyrządowaniu lub w 
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akumulatorów używanych w powiązaniu z 
płytką ogniwa słonecznego, urządzeniami 
fotogalwanicznymi i innymi urządzeniami 
wykorzystującymi energię odnawialną. 
Baterie i akumulatory przemysłowe 
obejmują również baterie i akumulatory 
używane w pojazdach z napędem 
elektrycznym, takich jak samochody, wózki 
inwalidzkie, rowery, pojazdy używane na 
lotnisku i pojazdy do przewozu
automatycznego, z napędem elektrycznym. 
Oprócz tej niewyczerpującej listy 
przykładów, za przemysłowe powinno się 
uznać wszystkie baterie lub akumulatory, 
które nie są szczelnie zamknięte ani nie są 
bateriami lub akumulatorami 
samochodowymi. 

różnorodnych typach sprzętu pomiarowego i 
oprzyrządowania oraz baterii i 
akumulatorów używanych w powiązaniu z 
płytką ogniwa słonecznego, urządzeniami 
fotogalwanicznymi i innymi urządzeniami 
wykorzystującymi energię odnawialną. 
Baterie i akumulatory przemysłowe 
obejmują również baterie i akumulatory 
używane w pojazdach z napędem 
elektrycznym, takich jak samochody, wózki 
inwalidzkie, rowery, pojazdy używane na 
lotnisku i pojazdy do przewozu 
automatycznego, z napędem elektrycznym. 
Oprócz tej niewyczerpującej listy 
przykładów, za przemysłowe powinno się 
uznać wszystkie baterie lub akumulatory, 
które nie są szczelnie zamknięte ani nie są 
bateriami lub akumulatorami 
samochodowymi. 

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana poprawka wyjaśnia 8. punkt uzasadnienia w wersji zaproponowanej przez 
Radę. W punkcie tym pominięto wiele budynków i obiektów, w których niezbędne jest 
zasilanie awaryjne lub rezerwowe.

Zapewnienie tego rodzaju zasilania w instalacjach takich jak wentylacja, oświetlenie, windy, 
drzwi wejściowe itd. jest niezbędne w szczególności w miejscach, w których gromadzą się lub 
mieszkają duże grupy ludzi, takich jak kina, muzea, tunele oraz wielopiętrowe budynki 
mieszkalne. Tekst dyrektywy powinien wymieniać te rodzaje obiektów i budynków.

Poprawkę złożyli Caroline Jackson, Françoise Grossetęte, Milan Gaľa, Anja Weisgerber, w 
imieniu grupy politycznej PPE-DE

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia 8

(8) Przykładami baterii i akumulatorów 
przemysłowych są wszystkie baterie i 
akumulatory przeznaczone wyłącznie do 
celów przemysłowych lub zawodowych. 
Zalicza się do nich również baterie i 
akumulatory wykorzystywane do 
awaryjnego lub rezerwowego zasilania 

(8) Przykładami baterii i akumulatorów 
przemysłowych są wszystkie baterie i 
akumulatory przeznaczone wyłącznie do 
celów przemysłowych lub zawodowych. 
Zalicza się do nich również baterie i 
akumulatory wykorzystywane do 
awaryjnego lub rezerwowego zasilania 
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energetycznego w szpitalach, na lotniskach 
lub w biurach, baterie i akumulatory 
używane w pociągach lub w samolotach 
oraz baterie i akumulatory używane na 
morskich platformach wiertniczych i w 
latarniach morskich. Obejmuje to również 
baterie i akumulatory przeznaczone 
wyłącznie do podręcznych terminali 
płatniczych w sklepach i restauracjach, 
czytników kodów kreskowych w sklepach, 
profesjonalnego sprzętu wideo dla stacji 
telewizyjnych i profesjonalnych studiów, 
latarek górniczych i latarek dla nurków 
umieszczonych na hełmach górników i 
nurków, rezerwowe baterie i akumulatory do 
drzwi uruchamianych elektrycznie 
zapobiegające ich blokowaniu lub 
przytrzaśnięciu osób, baterie i akumulatory 
używane w oprzyrządowaniu lub w 
różnorodnych typach sprzętu pomiarowego i 
oprzyrządowania oraz baterii i 
akumulatorów używanych w powiązaniu z 
płytką ogniwa słonecznego, urządzeniami 
fotogalwanicznymi i innymi urządzeniami 
wykorzystującymi energię odnawialną. 
Baterie i akumulatory przemysłowe 
obejmują również baterie i akumulatory 
używane w pojazdach z napędem 
elektrycznym, takich jak samochody, wózki 
inwalidzkie, rowery, pojazdy używane na 
lotnisku i pojazdy do przewozu 
automatycznego, z napędem elektrycznym. 
Oprócz tej niewyczerpującej listy 
przykładów, za przemysłowe powinno się 
uznać wszystkie baterie lub akumulatory, 
które nie są szczelnie zamknięte ani nie są 
bateriami lub akumulatorami 
samochodowymi. 

energetycznego w obiektach publicznych, 
takich jak tunele, szpitale, kina, muzea, 
wielopiętrowe budynki mieszkalne, lotniska 
lub biura, baterie i akumulatory używane w 
pociągach lub w samolotach oraz baterie i 
akumulatory używane na morskich 
platformach wiertniczych i w latarniach 
morskich. Obejmuje to również baterie i 
akumulatory przeznaczone wyłącznie do 
podręcznych terminali płatniczych w 
sklepach i restauracjach, czytników kodów 
kreskowych w sklepach, profesjonalnego 
sprzętu wideo dla stacji telewizyjnych i 
profesjonalnych studiów, latarek górniczych 
i latarek dla nurków umieszczonych na 
hełmach górników i nurków, rezerwowe 
baterie i akumulatory do drzwi 
uruchamianych elektrycznie zapobiegające 
ich blokowaniu lub przytrzaśnięciu osób, 
baterie i akumulatory używane w 
oprzyrządowaniu lub w różnorodnych 
typach sprzętu pomiarowego i 
oprzyrządowania oraz baterii i 
akumulatorów używanych w powiązaniu z 
płytką ogniwa słonecznego, urządzeniami 
fotogalwanicznymi i innymi urządzeniami 
wykorzystującymi energię odnawialną. 
Baterie i akumulatory przemysłowe 
obejmują również baterie i akumulatory 
używane w pojazdach z napędem 
elektrycznym, takich jak samochody, wózki 
inwalidzkie, rowery, pojazdy używane na 
lotnisku i pojazdy do przewozu 
automatycznego, z napędem elektrycznym. 
Oprócz tej niewyczerpującej listy 
przykładów, za przemysłowe powinno się 
uznać wszystkie baterie lub akumulatory, 
które nie są szczelnie zamknięte ani nie są 
bateriami lub akumulatorami 
samochodowymi. 

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana poprawka wyjaśnia 8. punkt uzasadnienia w wersji zaproponowanej przez 
Radę. W punkcie tym pominięto wiele budynków i obiektów, w których niezbędne jest 
zasilanie awaryjne lub rezerwowe.
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Należy wyraźnie wspomnieć o konieczności zapewnienia tego rodzaju zasilania w 
instalacjach takich jak wentylacja, oświetlenie, windy, drzwi wejściowe itd. w szczególności w 
miejscach, w których gromadzą się, mieszkają lub przemieszczają duże grupy ludzi, takich jak 
kina, muzea oraz wielopiętrowe budynki mieszkalne. Tekst dyrektywy powinien wymieniać te 
rodzaje obiektów i budynków. Należy uwzględnić także tunele podziemne.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia 10

(10) Komisja powinna ocenić potrzebę 
dostosowania niniejszej dyrektywy, 
uwzględniając dostępne informacje 
techniczne i naukowe. W szczególności, 
Komisja powinna dokonać przeglądu 
wyłączenia spod zakazu dotyczącego kadmu 
dla baterii i akumulatorów przenośnych 
przeznaczonych do użytku w 
elektronarzędziach bezprzewodowych. 
Przykładami elektronarzędzi 
bezprzewodowych są narzędzia używane 
przez konsumentów oraz zawodowo do 
toczenia, frezowania, szlifowania, 
rozdrabniania, piłowania, cięcia, ścinania, 
wiercenia, przebijania otworów, 
wykrawania, uderzania młotkiem, 
nitowania, śrubowania, polerowania lub 
podobnej obróbki drewna, metalu i innych 
materiałów, jak również do koszenia, cięcia 
i innych prac ogrodowych.

(10) Komisja powinna ocenić potrzebę 
dostosowania niniejszej dyrektywy, 
uwzględniając dostępne informacje 
techniczne i naukowe. W szczególności, 
potrzeba zmiany zakazu wprowadzania 
określonych rodzajów baterii do obrotu 
powinna być w każdym przypadku 
uzasadniona wynikami oceny ryzyka 
uwzględniającej wszystkie odpowiednie 
dowody naukowe wskazujące na potrzebę 
zakazania danej substancji. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że podstawę i uzasadnienie wprowadzenia zakazu wykorzystywania 
określonej substancji stanowić może jedynie ocena ryzyka uwzględniająca wszystkie 
odpowiednie dowody naukowe wskazujące na potrzebę zakazania danej substancji.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger Krahmer

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia 10
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(10) Komisja powinna ocenić potrzebę 
dostosowania niniejszej dyrektywy, 
uwzględniając dostępne informacje 
techniczne i naukowe. W szczególności, 
Komisja powinna dokonać przeglądu 
wyłączenia spod zakazu dotyczącego kadmu 
dla baterii i akumulatorów przenośnych 
przeznaczonych do użytku w 
elektronarzędziach bezprzewodowych. 
Przykładami elektronarzędzi 
bezprzewodowych są narzędzia używane 
przez konsumentów oraz zawodowo do 
toczenia, frezowania, szlifowania, 
rozdrabniania, piłowania, cięcia, ścinania, 
wiercenia, przebijania otworów, 
wykrawania, uderzania młotkiem, nitowania, 
śrubowania, polerowania lub podobnej 
obróbki drewna, metalu i innych
materiałów, jak również do koszenia, cięcia i 
innych prac ogrodowych.

(10) Komisja powinna ocenić potrzebę 
dostosowania niniejszej dyrektywy, 
uwzględniając dostępne informacje 
techniczne i naukowe. W szczególności, 
Komisja powinna dokonać przeglądu 
wyłączenia spod zakazu dotyczącego kadmu 
dla baterii i akumulatorów przenośnych 
przeznaczonych do użytku w 
elektronarzędziach bezprzewodowych. 
Przykładami elektronarzędzi 
bezprzewodowych są narzędzia używane 
przez konsumentów oraz zawodowo do 
toczenia, frezowania, szlifowania, 
rozdrabniania, piłowania, cięcia, ścinania, 
wiercenia, przebijania otworów, 
dokonywania pomiarów, wyburzania, 
zbierania gruzu, wykrawania, uderzania 
młotkiem, nitowania, śrubowania, łączenia 
elementów, polerowania lub podobnej 
obróbki drewna, metalu i materiałów 
syntetycznych lub zespolonych, jak również 
do koszenia, cięcia i innych prac 
ogrodowych.

Or. en

Uzasadnienie

Elektronarzędzia bezprzewodowe wykorzystywane są we wszystkich środowiskach i przez 
wszystkie grupy użytkowników. Wykaz czynności nie powinien mieć charakteru zamkniętego –
należy pozostawić możliwość uwzględniania w jego ramach szerokiego wachlarza zastosowań 
elektronarzędzi bezprzewodowych.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Carl Schlyter

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia 13

(13) Wskazane jest, aby Państwa 
Członkowskie osiągnęły wysokie wskaźniki 
zbiórki i recyklingu dla odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów w celu osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony środowiska i 
odzysku materiałowego na całym obszarze 
Wspólnoty. Niniejsza dyrektywa powinna 
zatem wyznaczyć minimalne cele zbiórki i 

(13) Należy wymagać od Państw 
Członkowskich, aby osiągnęły wysokie 
wskaźniki zbiórki i recyklingu dla odpadów 
w postaci baterii i akumulatorów w celu 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
środowiska i recyklingu materiałowego na 
całym obszarze Wspólnoty. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem wyznaczyć 
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recyklingu dla Państw Członkowskich. 
Właściwym jest obliczenie wskaźnika 
poziomu zbiórki na podstawie średniej 
rocznej sprzedaży w latach poprzednich, tak 
aby dla wszystkich Państw Członkowskich 
określić porównywalne cele, które są 
proporcjonalne w stosunku do krajowego 
poziomu zużycia baterii.

minimalne cele zbiórki i recyklingu dla 
Państw Członkowskich. Właściwym jest 
obliczenie wskaźnika poziomu zbiórki na 
podstawie średniej rocznej sprzedaży w 
latach poprzednich, tak aby dla wszystkich 
Państw Członkowskich określić 
porównywalne cele, które są proporcjonalne 
w stosunku do krajowego poziomu zużycia 
baterii.

Or. en

Uzasadnienie

Przywraca tekst zaproponowany przez Komisję oraz poprawkę 2 z pierwszego czytania. 

Dyrektywa ustanawia przejrzyste zobowiązania w zakresie zbiórki i recyklingu. Dlatego 
realizacji tych zobowiązań nie można uznać za „wskazaną”, jest to wyraźny wymóg nałożony 
na Państwa Członkowskie.

Dyrektywa nie przewiduje żadnych docelowych poziomów w zakresie odzysku, lecz ustanawia 
je w zakresie recyklingu, należy zatem odpowiednio skorygować jej tekst. 

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia 15

(15) Wszystkie zainteresowane strony 
powinny mieć możliwość uczestniczenia w 
systemach zbiórki, przetwarzania i 
recyklingu. Systemy te powinny być tak 
zaprojektowane, aby uniknąć dyskryminacji 
produktów przywożonych, ograniczeń w 
handlu lub zniekształceń konkurencji.

(15) Wszystkie zainteresowane strony 
powinny mieć możliwość uczestniczenia w 
systemach zbiórki, przetwarzania i 
recyklingu. Udział producentów i 
dystrybutorów w systemach zbiórki 
powinien być obowiązkowy. Systemy te 
powinny być tak zaprojektowane, aby 
uniknąć dyskryminacji produktów 
przywożonych, ograniczeń w handlu lub 
zniekształceń konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Dla realizacji celów wyznaczonych w dyrektywie ogromne znaczenie ma zaangażowanie 
producentów – ze względu na ciążącą na nich odpowiedzialność – oraz dystrybutorów – ze 
względu na ich pozycję w systemie zbiórki.
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia 17

(17) Podstawowe zasady finansowania 
gospodarowania odpadami w postaci baterii 
i akumulatorów powinny zostać określone 
na poziomie wspólnotowym. Systemy 
finansowania powinny pomagać w 
osiągnięciu wysokich wskaźników poziomu 
zbiórki i recyklingu oraz wpływać na zasadę 
odpowiedzialności producenta. Producenci 
powinni zatem ponosić koszty zbiórki, 
przetwarzania i recyklingu wszystkich 
zebranych baterii i akumulatorów po 
odliczeniu zysku ze sprzedaży odzyskanych 
materiałów. Jednakże stosowanie, pod 
pewnymi warunkami, zasad de minimis do 
małych producentów mogłoby być 
uzasadnione.

(17) Podstawowe zasady finansowania 
gospodarowania odpadami w postaci baterii 
i akumulatorów powinny zostać określone 
na poziomie wspólnotowym. Systemy 
finansowania powinny pomagać w 
osiągnięciu wysokich wskaźników poziomu 
zbiórki i recyklingu oraz wpływać na zasadę 
odpowiedzialności producenta. Wszyscy 
producenci określeni w niniejszej 
dyrektywie powinni być zarejestrowani.
Producenci powinni ponosić koszty zbiórki, 
przetwarzania i recyklingu wszystkich 
zebranych baterii i akumulatorów po 
odliczeniu zysku ze sprzedaży odzyskanych 
materiałów. Należy umożliwić producentom 
odzyskanie tych kosztów. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z celem dyrektywy należy dopilnować, by wszyscy producenci określeni w dyrektywie 
zostali zarejestrowani. Wymóg rejestracji stanowi istotne narzędzie zapobiegania swego 
rodzaju „pasażerom na gapę”. 

W powyższym punkcie uzasadnienia należy także wspomnieć o tym, że producenci mogą 
odzyskiwać koszty zbiórki, przetwarzania i recyklingu. Dodanie tego zapisu wyjaśni treść 
art. 13 ust. 3, w którym stwierdzono, że przedmiotowe koszty nie będą wykazywane osobno
użytkownikom końcowym. W myśl tego artykułu nie wolno wprawdzie wyszczególniać osobnej 
opłaty na poziomie użytkownika końcowego, błędem byłoby jednak interpretowanie tego 
przepisu jako zakazu odzyskiwania przez producentów kosztów związanych z 
gospodarowaniem odpadami.

Zasadę de minimis należy usunąć z treści dyrektywy, ponieważ stoi ona w sprzeczności z 
regułą odpowiedzialności producenta. Ułatwi ona jedynie producentom uchylanie się od 
ciążących na nich zobowiązań. 
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Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 46
Artykuł 3 punkt 6

6) „bateria lub akumulator przemysłowy” 
oznacza każdą baterię lub akumulator 
przeznaczony wyłącznie do celów 
przemysłowych lub zawodowych albo 
używany w jakimkolwiek typie pojazdu 
elektrycznego;

6) „bateria lub akumulator przemysłowy” 
oznacza każdą baterię lub akumulator 
przeznaczony wyłącznie do celów 
przemysłowych lub zawodowych albo 
używany w jakimkolwiek typie pojazdu 
elektrycznego, lub który nie jest szczelnie 
zamknięty i nie jest baterią lub 
akumulatorem samochodowym albo nie 
może być przenoszony i nie jest baterią lub 
akumulatorem samochodowym;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją
„bateria lub akumulator przenośny” oznacza baterię lub akumulator, który:
a) jest szczelnie zamknięty oraz
b) może być ręcznie przenoszony oraz
c) nie jest ani baterią ani akumulatorem przemysłowym, ani też baterią ani akumulatorem 
samochodowym;
Oznacza to, że baterie, które nie są szczelnie zamknięte, które mogą być przenoszone oraz 
baterie nie wykorzystywane w branży samochodowej lub też takie, które nie zostały 
przeznaczone wyłącznie do zastosowań przemysłowych lub specjalistycznych nie mogą zostać 
zaliczone do żadnej z trzech wymienionych kategorii. To samo dotyczy baterii szczelnie 
zamkniętych, które wprawdzie nie mogą być przenoszone, ale też nie są bateriami 
samochodowymi lub przeznaczonymi wyłącznie do zastosowań przemysłowych, lub 
specjalistycznych. Zaproponowana poprawka pozwoli zapobiec takiej sytuacji.

Poprawkę złożyli Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Poprawka 47
Artykuł 3 punkt 8

8) „recykling” oznacza powtórne 
przetwarzanie materiałów odpadowych w 
procesie produkcyjnym w ich pierwotnym 
celu lub w innych celach, z wyjątkiem 
odzysku energii;

8) „recykling” oznacza powtórne 
przetwarzanie materiałów odpadowych w 
procesie produkcyjnym w ich pierwotnym 
celu lub w innych celach, z wyjątkiem 
odzysku energii, oznacza użycie palnych 
odpadów jako źródła energii wytwarzanej w 
procesie bezpośredniego spalania z 
wykorzystaniem innych odpadów lub bez, 
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ale z odzyskiem ciepła; 

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa definicja powinna być w pełni zgodna z definicją recyklingu zawartą w art. 3 lit. e) 
dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) oraz w 
dyrektywie dotyczącej pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV). 

Poprawkę złożyli Caroline Jackson, Françoise Grossetęte, Milan Gaľa, Anja Weisgerber, w 
imieniu grupy politycznej PPE-DE

Poprawka 48
Artykuł 3 punkt 8

8) „recykling” oznacza powtórne 
przetwarzanie materiałów odpadowych w 
procesie produkcyjnym w ich pierwotnym 
celu lub w innych celach, z wyjątkiem 
odzysku energii;

8) „recykling” oznacza powtórne 
przetwarzanie materiałów odpadowych w 
procesie produkcyjnym w ich pierwotnym 
celu lub w innych celach, z wyjątkiem 
odzysku energii, oznacza użycie palnych 
odpadów jako źródła energii wytwarzanej w 
procesie bezpośredniego spalania z 
wykorzystaniem innych odpadów lub bez, 
ale z odzyskiem ciepła; 

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa definicja powinna być w pełni zgodna z definicją recyklingu zawartą w art. 3 lit. e) 
dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). 

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 49
Artykuł 3 punkt 8

8) „recykling” oznacza powtórne 
przetwarzanie materiałów odpadowych w 
procesie produkcyjnym w ich pierwotnym 
celu lub w innych celach, z wyjątkiem 
odzysku energii;

8) „recykling” oznacza powtórne 
przetwarzanie materiałów odpadowych w 
procesie produkcyjnym w ich pierwotnym 
celu lub w innych celach, z wyjątkiem 
odzysku energii, oznacza użycie palnych 
odpadów jako źródła energii wytwarzanej w 
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procesie bezpośredniego spalania z 
wykorzystaniem innych odpadów lub bez, 
ale z odzyskiem ciepła; 

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa definicja powinna być w pełni zgodna z definicją recyklingu zawartą w art. 3 lit. e) 
dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) oraz w 
dyrektywie dotyczącej pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV). 

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Carl Schlyter

Poprawka 50
Artykuł 3 punkt 10a (nowy)

10a) „obieg zamknięty” oznacza system, w 
którym zużyte baterie i akumulatory są 
odbierane z powrotem przez producenta lub 
osobę trzecią działającą w jego imieniu, w 
celu ponownego wykorzystania zawartych 
w nich metali do wytwarzania nowych
baterii lub akumulatorów;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przywraca w zmienionej formie definicję zaproponowaną przez Komisję. 

Definicja obiegu zamkniętego powinna odpowiadać treści poprawki dotyczącej załącznika 
IIIB, zaproponowanej przez sprawozdawcę. O obiegu zamkniętym można mówić wyłącznie w 
przypadku, gdy metale zawarte w bateriach i akumulatorach wykorzystywane są do 
wytwarzania nowych baterii i akumulatorów, nie zaś do wytwarzania innych produktów. 

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 51
Artykuł 3 punkt 12

12) „producent” oznacza każdą osobę w 
Państwie Członkowskim, która bez względu 
na stosowaną technikę sprzedaży, w tym 
środki komunikacji na odległość w 
rozumieniu dyrektywy 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 

12) „producent” oznacza każdą osobę w 
Państwie Członkowskim, która bez względu 
na stosowaną technikę sprzedaży, w tym 
środki komunikacji na odległość w 
rozumieniu dyrektywy 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 
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r., w sprawie ochrony konsumentów w 
przypadku umów zawieranych na odległość, 
wprowadza po raz pierwszy do obrotu
baterie lub akumulatory, w tym te 
wmontowane do urządzeń lub pojazdów, na 
terytorium tego Państwa Członkowskiego w 
ramach prowadzonej działalności 
zawodowej;

r., w sprawie ochrony konsumentów w 
przypadku umów zawieranych na odległość:

a) wytwarza i sprzedaje baterie lub 
akumulatory, w tym te wmontowane do 
urządzeń lub pojazdów, pod własną marką;
b) odsprzedaje pod własną marką lub jako 
zamontowane w urządzeniach baterie, lub 
akumulatory wyprodukowane przez innego 
dostawcę, jeżeli dostawcy tego nie można 
zidentyfikować lub
c) importuje lub eksportuje baterie lub 
urządzenia na rynek Wspólnoty w ramach 
prowadzonej działalności zawodowej;

Na potrzeby wprowadzania w życie art. 9, 
15, 18, 20, 22-25 i 33 „producent” oznacza 
każdą osobę, która niezależnie od 
wykorzystywanej techniki sprzedaży, w tym 
poprzez środki porozumiewania się na 
odległość określone w dyrektywie 97/7/WE, 
wprowadza po raz pierwszy do obrotu 
baterie lub akumulatory na terytorium 
Państwa Członkowskiego w ramach 
prowadzonej działalności zawodowej;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę nr 12.

W celu uniknięcia problemów, które wystąpiły podczas wdrażania dyrektywy w sprawie 
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), należy wyjaśnić, że na 
potrzeby wprowadzania w życie art. 9, 15, 18, 20, 22- 24, 25 i 33, za producenta uważa się 
osobę, która jako pierwsza wprowadza baterie lub akumulatory do obrotu na terytorium 
Państwa Członkowskiego.
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Poprawkę złożyła Caroline Jackson, w imieniu grupy politycznej PPE-DE 

Poprawka 52
Artykuł 3 punkt 16a (nowy)

16a) „obieg zamknięty” oznacza, że metale 
zawarte w odpadach w postaci baterii lub 
akumulatora zostaną w możliwie 
najszerszym zakresie ponownie 
wykorzystane do wytwarzania nowych 
produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie metale odzyskane w ramach recyklingu będą nadawać się do wytwarzania 
nowych produktów.

Poprawkę złożyła Caroline Jackson, w imieniu grupy politycznej PPE-DE 

Poprawka 53
Artykuł 3 punkt 16 b (nowy)

16b) „poziom zbiórki” dla danego Państwa 
Członkowskiego w danym roku 
kalendarzowym oznacza odsetek otrzymany 
z podzielenia wagi odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów przenośnych 
zebranych zgodnie z art. 7 ust. 1 w tym roku 
kalendarzowym przez wagową średnią 
roczną sprzedaż baterii i akumulatorów 
przenośnych wprowadzonych do obrotu w 
tym Państwie Członkowskim w tym roku 
kalendarzowym oraz w poprzednich dwóch 
lat kalendarzowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zastąpienie wyrażenia „sprzedanych użytkownikom końcowym” przez zwrot 
„wprowadzonych do obrotu” pozwoli uniknąć nałożenia dodatkowych obciążeń 
administracyjnych na małe przedsiębiorstwa.
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Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

Poprawka 54
Artykuł 4 ustęp 1 litera ba) (nowa)

ba) baterii i akumulatorów, które 
zamontowane są w urządzeniach i po 
wyczerpaniu nie mogą zostać łatwo 
usunięte przez użytkownika końcowego.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku urządzeń zawierających baterie lub akumulatory, których usunięcie sprawia 
konsumentom trudności, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną one wyrzucone wraz z 
innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Podczas pierwszego czytania przyjęto 
poprawkę o podobnym brzmieniu.

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

Poprawka 55
Artykuł 4 ustęp 1 lit. bb) (nowa)

ba) baterii lub akumulatorów przenośnych, 
które wagowo zawierają powyżej 0,004% 
ołowiu, w tym tych, które są wmontowane 
do urządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami przyjętymi podczas pierwszego czytania należy ograniczyć 
wykorzystanie ołowiu. Rada ustanowiła wprawdzie wymóg specjalnego etykietowania baterii 
zawierających ołów (art. 18 ust. 2), jednak nie wymienia ołowiu w art. 4. Niniejsza poprawka 
służy dodaniu ołowiu do substancji wymienionych w art. 4. W UE ołów jest usuwany z 
produktów na podstawie takich dyrektyw jak dyrektywa dotycząca pojazdów wycofanych z 
eksploatacji (2000/53/WE) oraz odpadów elektronicznych (2002/95/WE). Dyrektywa 
dotycząca baterii musi zmierzać w tym samym kierunku.

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 56
Artykuł 4 ustęp 3
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3. Zakazu ustanowionego w ust. 1 lit. b) nie 
stosuje się do baterii i akumulatorów 
przenośnych przeznaczonych do użytku w:

3. Zakazu ustanowionego w ust. 1 lit. b) nie 
stosuje się do:

a) systemach awaryjnych i alarmowych, w 
tym w oświetleniu awaryjnym;

a) baterii i akumulatorów przenośnych 
przeznaczonych do użytku w systemach 
awaryjnych i alarmowych, w tym w 
oświetleniu awaryjnym;

b) sprzęcie medycznym lub b) kadmu stosowanego w bateriach i 
akumulatorach przemysłowych o wadze 
większej niż 30 kg lub

c) elektronarzędziach bezprzewodowych. c) kadmu w bateriach i akumulatorach 
przeznaczonych do użytku jedynie w 
statkach powietrznych oraz do celów 
wojskowych z wyłączeniem jednak 
akumulatorów niklowo-kadmowych 
stosowanych w pojazdach elektrycznych, 
ponieważ te zastosowania określone zostały 
w art. 4 ust. 2 lit. 2 dyrektywy. 

Or. fr

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o baterie przemysłowe o wadze mniejszej niż 30 kg, istnieją już dziś inne 
zastępcze rozwiązania, mniej szkodliwe dla środowiska niż baterie niklowo-kadmowe (czy 
baterie niklowo-wodorkowe i ołowiowe) jak choćby nawet baterie niklowo-cynkowe, które są 
dokładnym zamiennikiem baterii niklowo-kadmowych. Ponadto ryzyko rozpowszechnienia jest 
w dużym stopniu związane z ciężarem baterii. Ogromny obszar ryzyka istnieje więc w 
przedziale między 1 kg a 30 kg, tymczasem istnieją zamienniki dla baterii przemysłowych w 
tej kategorii. Ponadto w przeciwieństwie do materiałów wojskowych, baterie przemysłowe 
stosowane w przemyśle kolejowym nie mają żadnej konkretnej specyfiki.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 57
Artykuł 4 ustęp 3

3. Zakazu ustanowionego w ust. 1 lit. b) nie 
stosuje się do baterii i akumulatorów 
przenośnych przeznaczonych do użytku w:

3. Zakazu ustanowionego w ust. 1 lit. b) i 
ba) nie stosuje się do:

a) systemach awaryjnych i alarmowych, w 
tym w oświetleniu awaryjnym;

a) przenośnych baterii i akumulatorów 
przeznaczonych do użycia w systemach 
awaryjnych i alarmowych, w tym w 
oświetleniu awaryjnym;
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b) sprzęcie medycznym lub b) kadmu w bateriach i akumulatorach 
przemysłowych lub

c) elektronarzędziach bezprzewodowych. c) kadmu w bateriach i akumulatorach 
przeznaczonych do samolotów i pociągów, z 
wyjątkiem baterii niklowo-kadmowych 
wykorzystywanych w pojazdach 
elektrycznych, ponieważ zastosowania te 
podlegają przepisom art. 4 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy 2000/53/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 17 w celu wyjaśnienia, że wyłączenie dotyczy baterii i 
akumulatorów przemysłowych określonych w art. 3 pkt. 6.

Poprawka przywraca elementy poprawek nr 23 i 82, przedstawionych podczas pierwszego 
czytania w PE.

Prawie wszyscy producenci wytwarzają baterie NiMH i Li-ion jako alternatywę dla baterii 
niklowo-kadmowych w szerokim wachlarzu zastosowań. Baterie NiMH i Li-ion promowane są 
na wielu stronach internetowych producentów baterii, w tym jako źródło zasilania w 
środowisku medycznym, oświetleniu awaryjnym oraz elektronarzędziach bezprzewodowych. 
Nieuzasadnione jest zatem wprowadzenie wyjątku od zakazu na baterie niklowo-kadmowe w 
zakresie tych zastosowań. Za uzasadnione należy natomiast uznać objęcie wyłączeniem 
baterii zawierających kadm wykorzystywanych w środowisku przemysłowym oraz w 
pociągach i samolotach, ponieważ w tym przypadku na rynku prawie niedostępne są 
rozwiązania alternatywne. 

Poprawkę złożyli Frederika Brepoels, Richard Seeber

Poprawka 58
Artykuł 4 ustęp 3 litera c) oraz ustęp 4

c) elektronarzędziach bezprzewodowych. c) elektronarzędziach bezprzewodowych, w 
okresie przejściowym, wynoszącym cztery 
lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

4. Komisja poddaje przeglądowi wyłączenie, 
o którym mowa w ust. 3 lit. c) i przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie do dnia … *, wraz, jeżeli 

  
* Cztery lata od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
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uzna to za właściwe, z odpowiednimi
wnioskami, mającymi na względzie zakaz 
dotyczący kadmu w bateriach i 
akumulatorach.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt zawiera obecnie wiele niejasności, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystywania w 
elektronarzędziach baterii niklowo-kadmowych. Taka niepewność jest szkodliwa zarówno dla 
producentów baterii, jak i producentów elektronarzędzi, ponieważ nie wiedzą oni, czy w 
perspektywie długoterminowej opłacalne będą inwestycje w baterie niklowo-kadmowe, czy też 
w alternatywne rodzaje baterii.

Dlatego proponujemy wprowadzenie jasności w tej kwestii i zakazanie stosowania baterii 
niklowo-kadmowych w elektronarzędziach bezprzewodowych po upływie czteroletniego 
okresu przejściowego, liczonego od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Na rynku 
dostępne są bowiem w porównywalnych cenach alternatywne rodzaje baterii, takie jak baterie 
niklowo-wodorkowe (Ni-MH). Okres przejściowy musi umożliwić stopniowe wycofywanie z 
obrotu baterii niklowo-kadmowych, a producentom baterii i elektronarzędzi – przejście na 
inne technologie.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Poprawka 59
Artykuł 4 ustęp 4

4. Komisja poddaje przeglądowi wyłączenie, 
o którym mowa w ust. 3 lit. c) i przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w terminie czterech lat od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy wraz, 
jeżeli uzna to za właściwe, z odpowiednimi 
wnioskami, mającymi na względzie zakaz 
dotyczący kadmu w bateriach i 
akumulatorach.

4. Komisja poddaje przeglądowi wyłączenie, 
o którym mowa w ust. 3 lit. c) i przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w terminie 9 miesięcy od daty 
otrzymania, zgodnie z art. 19 ust. 4, 
sprawozdań od Państw Członkowskich
wraz, jeżeli uzna to za właściwe, z 
odpowiednimi wnioskami, mającymi na 
względzie zakaz dotyczący kadmu w 
bateriach i akumulatorach.

Or. en

Uzasadnienie

Termin na dokonanie przeglądu powinien odpowiadać terminowi, o którym mowa w art. 19 
ust. 5, wyznaczonemu na sporządzenie przez Komisję sprawozdania z wykonania dyrektywy 
(na podstawie krajowych sprawozdań z wykonania, o których mowa w art. 19 ust. 4). 
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Jednolite terminy przekazywania sprawozdań dotyczących dyrektywy umożliwiłyby optymalne 
rozłożenie obciążeń administracyjnych dzięki jednoczesnemu przeprowadzeniu oceny 
wszystkich informacji otrzymanych od Państw Członkowskich. 

W ramach przeglądu należy przeprowadzić ocenę oddziaływania uwzględniającą kwestie 
społeczno-gospodarcze i związane z ochroną środowiska naturalnego.

Poprawkę złożyła Caroline Jackson, w imieniu grupy politycznej PPE-DE 

Poprawka 60
Artykuł 5 ustęp 2a (nowy) 

2a. Państwa Członkowskie zapewniają, że w 
urządzeniach mogą być montowane jedynie 
takie baterie i akumulatory, które po 
wyczerpaniu mogą zostać łatwo usunięte 
przez konsumentów. Powyższy przepis nie 
dotyczy kategorii urządzeń wymienionych w 
załączniku III. Do wszystkich urządzeń, w 
których zamontowano baterie i 
akumulatory, dołączana jest instrukcja 
wskazująca bezpieczny sposób ich 
usunięcia oraz informująca użytkownika, w 
odpowiednich przypadkach, o zawartości 
dołączonych baterii i akumulatorów.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku niewielkich urządzeń zawierających baterie lub akumulatory, których usunięcie 
może sprawić konsumentom trudności, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną one 
wyrzucone z innymi odpadami z gospodarstwa domowego, wraz z baterią lub akumulatorem. 
Tymczasem w wielu przypadkach możliwe jest takie zaprojektowanie niewielkich urządzeń, by 
usunięcie baterii nie wymagało użycia żadnych narzędzi.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Georgs Andrejevs, Holger Krahmer

Poprawka 61
Artykuł 5 ustęp 2a (nowy) 

2a. Państwa Członkowskie zapewniają, że w 
urządzeniach mogą być montowane jedynie 
takie baterie i akumulatory, które po 
wyczerpaniu mogą zostać łatwo usunięte 
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przez użytkowników końcowych. Przepisów 
niniejszego artykułu nie stosuje się do 
kategorii urządzeń wymienionych w 
załączniku IIa. Do wszystkich urządzeń, w 
których zamontowano baterie i 
akumulatory, dołączana jest instrukcja 
wskazująca bezpieczny sposób ich 
usunięcia oraz informująca użytkownika, w 
odpowiednich przypadkach, o zawartości 
dołączonych baterii i akumulatorów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza wymóg zapewnienia łatwiejszego usuwania baterii.

Zaproponowane przepisy są zgodne z art. 4 dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego oraz odpowiadają treści art. 5 dyrektywy 1991/157 
dotyczącej baterii. 

Poprawka ponownie wprowadza treść przedłożonej przez Parlament w pierwszym czytaniu 
poprawki nr 92 dotyczącej nowego ust. 1a w art. 5

Poprawkę złożyła Caroline Jackson, w imieniu grupy politycznej PPE-DE 

Poprawka 62
Artykuł 6

Państwa Członkowskie dążą do 
zmaksymalizowania ilości selektywnie 
zbieranych odpadów w postaci baterii i 
akumulatorów, mając na względzie wpływ 
transportu na środowisko, oraz do 
zredukowania do minimum przypadków 
unieszkodliwiania baterii i akumulatorów w 
postaci niesegregowanych odpadów 
komunalnych.

Państwa Członkowskie, mając na uwadze
wpływ transportu na środowisko, 
podejmują niezbędne środki w celu 
zmaksymalizowania ilości selektywnie 
zbieranych odpadów w postaci baterii i 
akumulatorów oraz zapobiegania 
przypadkom ostatecznego unieszkodliwiania 
baterii i akumulatorów w celu 
maksymalnego zwiększenia poziomu 
recyklingu wszystkich odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów, których używanie 
nie zostało zabronione w art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie podkreślić potrzebę tworzenia lokalnych zakładów, w których można będzie 
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poddawać baterie recyklingowi. Niezbędne dla realizacji tego celu może okazać się wsparcie 
ze strony Państw Członkowskich.

Poprawkę złożyła Caroline Jackson, w imieniu grupy politycznej PPE-DE 

Poprawka 63
Artykuł 7 ustęp 1 litera a)

a) uwzględniając gęstość zaludnienia, 
umożliwiały użytkownikom końcowym 
usuwanie odpadów w postaci baterii lub 
akumulatorów przenośnych w łatwo 
dostępnym miejscu zbiórki położonym w ich 
najbliższej okolicy;

a) uwzględniając gęstość zaludnienia, 
umożliwiały użytkownikom końcowym 
usuwanie odpadów w postaci baterii lub 
akumulatorów przenośnych w łatwo 
dostępnym miejscu zbiórki położonym w ich 
najbliższej okolicy. Takie punkty zbiórki nie 
wymagają indywidualnej rejestracji ani 
zezwolenia na podstawie dyrektywy 
75/442/EWG w sprawie odpadów z 
późniejszymi zmianami ani dyrektywy 
91/689/EWG w sprawie odpadów 
niebezpiecznych;

Or. en

Uzasadnienie

Nadmierna biurokracja w niektórych Państwach Członkowskich powodowałaby, że osoby 
podejmujące się organizacji takich punktów zbiórki (np. w szkołach) musiałyby wystąpić o 
zezwolenie na obrót odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z ramowym prawodawstwem UE 
dotyczącym odpadów. Należy wyraźnie wyjaśnić, że podobne biurokratyczne obciążenia 
wynikają z nadinterpretacji przepisów. Konieczność spełnienia biurokratycznych wymogów 
związanych z uzyskaniem specjalnego zezwolenia na obrót odpadami mogłaby zniechęcić 
niektóre zakłady do ustanawiania punktów zbiórki.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 64
Artykuł 7 ustęp 1 litera aa) (nowa)

aa) zapewniały, by dystrybutorzy 
przenośnych baterii i akumulatorów mieli 
obowiązek odbierania odpadów w postaci 
przenośnych baterii i akumulatorów od 
użytkowników końcowych w swoich 
punktach sprzedaży, w ilości ograniczonej 
do ilości normalnie wyrzucanej przez 
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użytkowników końcowych;

Or. en

Uzasadnienie

Poziomy zbiórki wyznaczone w art. 9 zostaną osiągnięte jedynie wtedy, gdy użytkownicy 
końcowi będą mieli możliwość pozbywania się zużytych przenośnych baterii w jak najbardziej 
dogodny sposób. Dlatego dla zwiększenia skuteczności zbiórki kluczowe znaczenie ma 
zaangażowanie w nią dystrybutorów. Użytkownik końcowy powinien mieć możliwość zwrotu 
zużytych baterii do punktu, w którym prowadzona jest sprzedaż baterii przenośnych. W wielu 
Państwach Członkowskich nałożono już taki obowiązek odbierania zużytych baterii. Obecnie 
najwyższe poziomy zbiórki w Unii Europejskiej osiągane są właśnie w tych Państwach 
Członkowskich.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 65
Artykuł 7 ustęp 2

2. Jeżeli systemy spełniają kryteria 
określone w ust. 1, Państwa Członkowskie 
mogą:

2. Jeżeli systemy spełniają kryteria 
określone w ust. 1, Państwa Członkowskie:

a) zobowiązać producentów do stworzenia 
takich systemów;

a) zobowiązują producentów do stworzenia 
takich systemów;

aa) zapewniają, że dystrybutorzy, 
nieodpłatnie odbierają zużyte baterie 
przenośne od użytkowników końcowych;

b) zobowiązać inne podmioty gospodarcze 
do uczestniczenia w takich systemach;

b) mogą zobowiązać inne podmioty 
gospodarcze do uczestniczenia w takich 
systemach;

c) utrzymać istniejące systemy. c) mogą utrzymać istniejące systemy.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie dla realizacji celów ustanowionych w niniejszej dyrektywie ma rola 
odgrywana przez dystrybutorów w systemach zbiórki. 
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Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 66
Artykuł 7 ustęp 2

2. Jeżeli systemy spełniają kryteria 
określone w ust. 1, Państwa Członkowskie 
mogą:

2. Jeżeli systemy spełniają kryteria 
określone w ust. 1, Państwa Członkowskie:

a) zobowiązać producentów do stworzenia 
takich systemów;

a) mogą zobowiązać producentów do 
stworzenia takich systemów;

b) zobowiązać inne podmioty gospodarcze 
do uczestniczenia w takich systemach;

b) zapewniają, że dystrybutorzy baterii 
przenośnych mają obowiązek 
nieodpłatnego odbierania zużytych baterii 
przenośnych od użytkowników końcowych. 
Obowiązek odbioru ogranicza się do takich 
ilości, jakie normalnie wyrzucane są przez 
użytkowników końcowych.

c) utrzymać istniejące systemy. c) mogą utrzymać istniejące systemy.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie dla zwiększenia skuteczności zbiórki ma udział dystrybutorów w 
systemie zbiórki. Dystrybutorzy pełnią rolę istotnych pośredników w odniesieniu do 
użytkowników końcowych i muszą zacząć wypełniać przypadające im obowiązki w systemie 
zbiórki baterii.

Znaczenie aktywnego udziału dystrybutorów w systemach zbiórki zostało docenione w 
dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), w 
której na dystrybutorów nałożono obowiązek odbioru (art. 5 ust. 2 lit. b) tej dyrektywy). 

Poprawkę złożyli Chris Davies, Holger Krahmer

Poprawka 67
Artykuł 7 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
producenci baterii i akumulatorów 
przemysłowych lub działające w ich imieniu 
osoby trzecie nie mogli odmówić odbioru 
odpadów w postaci baterii i akumulatorów 
przemysłowych od użytkowników 
końcowych, bez względu na ich skład 
chemiczny i pochodzenie. Również 
niezależne osoby trzecie mogą zbierać 

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
indywidualni producenci baterii i 
akumulatorów przemysłowych lub 
działające w ich imieniu osoby trzecie nie 
mogli odmówić odbioru odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów przemysłowych od 
użytkowników końcowych, bez względu na 
ich pochodzenie, jeżeli mają one ten sam 
skład chemiczny co baterie i akumulatory, 
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baterie i akumulatory przemysłowe. które indywidualnie wprowadzili do obrotu. 
Również niezależne osoby trzecie mogą 
zbierać baterie i akumulatory przemysłowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wersją przyjętą przez Radę producenci baterii, w tym MŚP, będą mieli obowiązek 
odbioru zużytych baterii od konkurencji, niezależnie od tego, czy wytwarzają takie baterie ani 
od tego, czy dysponują odpowiednimi środkami, by je odbierać. Niniejsza poprawka 
gwarantuje, że przedsiębiorstwa nie będą mogły odmówić odbioru od użytkowników 
końcowych tych zużytych baterii, które same wyprodukowali. 

Nie powinny obowiązywać żadne ograniczenia związane z pochodzeniem zużytych baterii.

Poprawkę złożyli Caroline Jackson, Françoise Grossetęte, Milan Gaľa, Anja Weisgerber

Poprawka 68
Artykuł 7 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
producenci baterii i akumulatorów 
przemysłowych lub działające w ich imieniu 
osoby trzecie nie mogli odmówić odbioru 
odpadów w postaci baterii i akumulatorów 
przemysłowych od użytkowników 
końcowych, bez względu na ich skład 
chemiczny i pochodzenie. Również 
niezależne osoby trzecie mogą zbierać 
baterie i akumulatory przemysłowe.

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
indywidualni producenci baterii i 
akumulatorów przemysłowych lub 
działające w ich imieniu osoby trzecie nie 
mogli odmówić odbioru odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów przemysłowych od 
użytkowników końcowych, bez względu na 
ich pochodzenie, jeżeli mają one ten sam 
skład chemiczny, co baterie i akumulatory, 
które indywidualnie wprowadzili do obrotu. 
Również niezależne osoby trzecie mogą 
zbierać baterie i akumulatory przemysłowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wersją przyjętą przez Radę producenci baterii, w tym MŚP, będą mieli obowiązek 
odbioru także baterii mających odmienny skład chemiczny od tych baterii, które sami 
wprowadzają do obrotu i to niezależnie od tego, czy dysponują odpowiednią wiedzą, 
środkami i zezwoleniami prawnymi, by móc odbierać takie baterie. Rozwiązanie takie byłoby 
źródłem zagrożenia i należy od niego odstąpić.

Niniejsza poprawka gwarantuje, że przedsiębiorstwa nie będą mogły odmówić odbioru od 
użytkowników końcowych baterii mających taki sam skład chemiczny jak baterie, które sami 
wprowadzili do obrotu, niezależnie od tego, czy pochodzą z ich własnego zakładu 
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produkcyjnego czy też od innych producentów baterii o tym samym składzie chemicznym.

Nie powinny obowiązywać żadne ograniczenia związane z pochodzeniem zużytych baterii.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 69
Artykuł 7 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
producenci baterii i akumulatorów 
przemysłowych lub działające w ich imieniu 
osoby trzecie nie mogli odmówić odbioru 
odpadów w postaci baterii i akumulatorów 
przemysłowych od użytkowników 
końcowych, bez względu na ich skład 
chemiczny i pochodzenie. Również 
niezależne osoby trzecie mogą zbierać 
baterie i akumulatory przemysłowe.

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
indywidualni producenci baterii i 
akumulatorów przemysłowych lub 
działające w ich imieniu osoby trzecie nie 
mogli odmówić odbioru odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów przemysłowych od 
użytkowników końcowych, bez względu na 
ich pochodzenie, jeżeli mają one ten sam 
skład chemiczny, co baterie i akumulatory, 
które indywidualnie wprowadzili do obrotu. 
Również niezależne osoby trzecie mogą 
zbierać baterie i akumulatory przemysłowe. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wersją przyjętą przez Radę producenci baterii, w tym MŚP, będą mieli obowiązek 
odbioru także zużytych baterii mających odmienny skład chemiczny od tych baterii, które 
sami wprowadzają do obrotu i to niezależnie od tego, czy dysponują odpowiednią wiedzą, 
środkami i zezwoleniami prawnymi, by móc odbierać takie baterie. Rozwiązanie takie byłoby 
źródłem zagrożenia i należy od niego odstąpić.

Niniejsza poprawka gwarantuje, że przedsiębiorstwa nie będą mogły odmówić odbioru od 
użytkowników końcowych baterii mających taki sam skład chemiczny jak baterie, które sami 
wprowadzili do obrotu, niezależnie od tego, czy pochodzą z ich własnego zakładu 
produkcyjnego czy też od innych producentów baterii o tym samym składzie chemicznym.

Nie powinny obowiązywać żadne ograniczenia związane z pochodzeniem zużytych baterii.

Poprawkę złożyli Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Poprawka 70
Artykuł 7 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
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producenci baterii i akumulatorów 
przemysłowych lub działające w ich imieniu 
osoby trzecie nie mogli odmówić odbioru 
odpadów w postaci baterii i akumulatorów 
przemysłowych od użytkowników 
końcowych, bez względu na ich skład 
chemiczny i pochodzenie. Również 
niezależne osoby trzecie mogą zbierać 
baterie i akumulatory przemysłowe.

indywidualni producenci baterii i 
akumulatorów przemysłowych lub 
działające w ich imieniu osoby trzecie nie 
mogli odmówić odbioru odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów przemysłowych od 
użytkowników końcowych, bez względu na 
ich pochodzenie, jeżeli mają one ten sam 
skład chemiczny co baterie i akumulatory, 
które indywidualnie wprowadzili do obrotu. 
Również niezależne osoby trzecie mogą 
zbierać baterie i akumulatory przemysłowe. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wersją przyjętą przez Radę producenci baterii, w tym MŚP, będą mieli obowiązek 
odbioru także zużytych baterii mających odmienny skład chemiczny od tych baterii, które 
sami wprowadzają do obrotu i to niezależnie od tego, czy dysponują odpowiednią wiedzą, 
środkami i zezwoleniami prawnymi, by móc odbierać takie baterie. Rozwiązanie takie byłoby 
źródłem zagrożenia i należy od niego odstąpić.

Niniejsza poprawka gwarantuje, że przedsiębiorstwa nie będą mogły odmówić odbioru od 
użytkowników końcowych baterii mających taki sam skład chemiczny jak baterie, które sami 
wprowadzili do obrotu, niezależnie od tego, czy pochodzą z ich własnego zakładu 
produkcyjnego czy też od innych producentów baterii o tym samym składzie chemicznym.

Nie powinny obowiązywać żadne ograniczenia związane z pochodzeniem zużytych baterii.

Poprawkę złożyła Caroline Jackson, w imieniu grupy politycznej PPE-DE 

Poprawka 71
Artykuł 7 ustęp 4a (nowy) 

4a. Państwa Członkowskie zapewniają, by 
użytkownicy końcowi byli zachęcani do 
zwrotu posiadanych odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów przemysłowych lub 
samochodowych do systemów zbiórki.

Or. en

Uzasadnienie

Formę zachęty stanowić mogą kampanie informacyjne z rodzaju tych, jakie zaleca 
sprawozdawca. Obowiązek zwrotu odpadów może powstać tylko na podstawie przepisów, a 
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niniejsza dyrektywa nie wprowadza expressis verbis takiego wymogu.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Holger Krahmer

Poprawka 72
Artykuł 7 ustęp 4b (nowy)

4b. Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dystrybutorzy dostarczający baterie
przenośne mają obowiązek nieodpłatnego 
odbierania zużytych baterii przenośnych od 
użytkowników końcowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie niniejszej dyrektywy wymaga zaangażowania sieci sprzedaży w proces odbioru 
zużytych baterii przenośnych. Zasadniczo oznaczało to będzie, że każdy użytkownik końcowy 
będzie miał możliwość zwrotu zużytej baterii przenośnej do punktu sprzedaży takich baterii. 
Takie rozwiązanie może pozwolić na osiągnięcie wyższego poziomu zwrotu baterii 
przenośnych. 

Przepis ten nie dotyczy baterii przemysłowych ani samochodowych.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 73
Artykuł 8

Państwa Członkowskie mogą stosować 
instrumenty ekonomiczne w celu 
upowszechniania zbiórki odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów lub używania baterii i 
akumulatorów zawierających substancje 
mniej szkodliwe dla środowiska, na przykład 
poprzez zróżnicowane stawki podatkowe lub 
systemy kaucji. W takim przypadku Państwa 
Członkowskie powiadamiają Komisję o 
środkach związanych z wprowadzeniem w 
życie tych instrumentów.

1. Państwa Członkowskie mogą stosować 
instrumenty ekonomiczne w celu 
upowszechniania zbiórki odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów lub używania baterii i 
akumulatorów zawierających substancje 
mniej szkodliwe dla środowiska, na przykład 
poprzez zróżnicowane stawki podatkowe. W 
takim przypadku Państwa Członkowskie 
powiadamiają Komisję o środkach 
związanych z wprowadzeniem w życie tych 
instrumentów. Państwa Członkowskie 
zapewniają, by takie środki:
a) nie naruszały zasad rynku 
wewnętrznego, nie prowadziły do 
zniekształcenia konkurencji ani nie służyły 
jako metoda zwiększania dochodów w 
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dziedzinach niezwiązanych z celami 
niniejszej dyrektywy.
b) były wprowadzane po zasięgnięciu opinii 
wszystkich zainteresowanych stron,
c) były uzasadnione w oparciu o kryteria 
gospodarcze, społeczne i związane z 
ochroną środowiska naturalnego.
2. Zgodnie z dyrektywą 98/34/WE w 
sprawie norm i przepisów technicznych 
Państwa Członkowskie przekazują Komisji 
projekty środków, które zamierzają przyjąć 
zgodnie z ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Ust. 1. -system kaucji nie będzie dobrze funkcjonował w przypadku baterii. Powszechnie 
wiadomo, że konsumenci przechowują baterie przez długie lata zanim ostatecznie zostaną one 
zwrócone do punktu zbiórki. Takie rozwiązanie oznaczałoby konieczność poniesienia bardzo 
dużych obciążeń administracyjnych, niewspółmiernych do korzyści dla środowiska 
naturalnego. 
Ust. 1 lit. a) – służy zapobieganiu - w interesie rynku wewnętrznego oraz swobodnej i 
uczciwej konkurencji rynkowej - możliwości podejmowania przez Państwa Członkowskie 
jednostronnych działań w celu zwiększenia dochodów oraz przyjmowania takich środków 
podatkowych, które doprowadziłyby do zniekształcenia ceny baterii.
Przepisy zawarte w ust. 1 lit. b) i c) stanowią powielenie przepisów dyrektywy 91/157/EWG i 
mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia trwałego i efektywnego systemu gospodarowania 
zużytymi bateriami.
Ust. 2 określa procedurę, zgodnie z którą Komisję należy informować o projektach środków.

Poprawkę złożyli Frederika Brepoels, Richard Seeber

Poprawka 74
Artykuł 9 ustęp 2 litera a) i b)

a) 25% sześć lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

a) 40% sześć lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

b) 45% dziesięć lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

b) 60% dziesięć lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyznaczyć bardziej ambitne cele w zakresie zbiórki. Na drugim etapie, przypadającym 
po upływie 6 lat, potrzebny jest dodatkowy bodziec.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Carl Schlyter

Poprawka 75
Artykuł 9 ustęp 4 litera a)

a) mogą być zawierane porozumienia 
przejściowe w celu usunięcia trudności, 
jakie napotykają Państwa Członkowskie w 
związku ze spełnianiem wymogów 
określonych w ust. 2, wynikających ze 
szczególnych uwarunkowań krajowych;

a) mogą być zawierane porozumienia 
przejściowe na okres nie dłuższy niż 36 
miesięcy w celu usunięcia trudności, jakie 
napotykają Państwa Członkowskie w 
związku ze spełnianiem wymogów 
określonych w ust. 2, wynikających ze 
szczególnych uwarunkowań 
geograficznych, takich jak położenie na 
dużej liczbie niewielkich wysp albo na 
obszarach wiejskich lub górskich o 
niewielkiej gęstości zaludnienia;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przywraca wersję tekstu zaproponowaną przez Komisję. 

Należy precyzyjnie określić maksymalny okres obowiązywania takich przejściowych 
porozumień oraz okoliczności, w jakich możliwe jest ich zawarcie. 

Poprawkę złożyli Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Poprawka 76
Artykuł 9 ustęp 4 litera ba) (nowa)

ba) po upływie sześciu lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy weryfikowana 
jest prawidłowość minimalnego poziomu 
zbiórki wszelkich odpadów w postaci 
przenośnych baterii i akumulatorów,
określonego w ust. 2 lit. b), przy 
uwzględnieniu doświadczeń Państw 
Członkowskich w ubiegłych czterech 
latach.
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Or. en

Uzasadnienie

Producenci opowiadają się za określeniem poziomu zbiórki jako minimalnej ilości baterii i 
akumulatorów w gramach przypadającej na jednego mieszkańca Państwa Członkowskiego, 
co umożliwi dokładne wyliczenia. Jednakże ze względu na poprawkę zaproponowaną przez 
Radę, zgodnie z którą przed pierwszym określeniem poziomu zbiórki przez 4 lata zbierane
będą dane od wszystkich objętych obowiązkiem producentów, docelowy poziom zbiórki 
wyrażony jako wartość procentowa sprzedaży umożliwi sprawdzenie realizacji celu z 
wymaganą dokładnością.

Pierwszy docelowy poziom zbiórki, wynoszący 25% stanowi wyzwanie, ale jest możliwy do 
osiągnięcia. Jednakże należałoby uwzględnić doświadczenia tych Państw Członkowskich, w 
których funkcjonują już systemy zbiórki i recyklingu. Dlatego poziom drugiego celu powinien 
zostać odpowiednio skorygowany na etapie weryfikacji z uwzględnieniem faktycznych 
doświadczeń zdobytych w pierwszych 4 latach wdrażania dyrektywy w 25 Państwach 
Członkowskich.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 77
Artykuł 9 ustęp 4a (nowy) 

4a. W swoim pierwszym sprawozdaniu 
przedstawionym zgodnie z art. 19 ust. 5, 
Komisja weryfikuje prawidłowość 
minimalnego poziomu zbiórki wszelkich 
odpadów w postaci przenośnych baterii i 
akumulatorów określonego w ust. 2 lit. b), 
przy uwzględnieniu doświadczeń Państw 
Członkowskich w ubiegłych latach. 
W razie potrzeby do sprawozdania 
dołączane są propozycje zmiany poziomu 
zbiórki.

Or. en

Uzasadnienie

Osiągnięcie pierwszego poziomu zbiórki, ustalonego na 25%, będzie stanowić wyzwanie w 
wielu Państwach Członkowskich, niemniej jest to cel możliwy do zrealizowania. 
Równocześnie, biorąc pod uwagę doświadczenia tych Państw Członkowskich, które wdrożyły 
już systemy zbiórki i recyklingu, poziom drugiego celu, wyznaczony wstępnie na 45%, 
powinien zostać odpowiednio skorygowany na etapie weryfikacji z uwzględnieniem 
faktycznych doświadczeń zdobytych w pierwszych latach wdrażania dyrektywy w 25 
Państwach Członkowskich.
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Proponuje się uzgodnić datę tej weryfikacji z terminem wydania przez Komisję pierwszego 
sprawozdania w sprawie wykonania niniejszej dyrektywy, zgodnie z odpowiednią procedurą 
przewidzianą w art. 19 ust. 5.

Poprawkę złożyła Caroline Jackson, w imieniu grupy politycznej PPE-DE 

Poprawka 78
Artykuł 9 ustęp 4a (nowy) 

4a. W terminie ...*, Komisja zgodnie z art. 
251 Traktatu przedstawia projekt 
weryfikacji poziomów zbiórki.

* Siedem lat od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie nie należy już na samym początku zakładać, że poziomy zbiórki muszą 
nieodwołalnie ulec zwiększeniu.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 79
Artykuł 10 ustęp 3

3. Najpóźniej w dniu ...*recykling będzie 
zgodny z celami recyklingu oraz ze 
związanymi z tym przepisami załącznika III 
część B.

3. Najpóźniej w dniu ...*recykling będzie 
zgodny z poziomem wydajności recyklingu 
oraz ze związanymi z tym przepisami 
załącznika III część B.

[Poprawka horyzontalna - w przypadku jej 
przyjęcia w całej dyrektywie oraz 
poprawkach do niej wyrażenie „cele 
recyklingu” zostanie zastąpione wyrażeniem 
„poziom wydajności recyklingu”.]

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść art. 18 z pierwotnego projektu Komisji.
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Poprawkę złożyli Jillian Evans, Carl Schlyter

Poprawka 80
Artykuł 12 ustęp 2

2. Odpady w postaci baterii i akumulatorów 
wywożone poza obszar Wspólnoty zgodnie 
z rozporządzeniem (EWG) nr 259/93, 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1420/1999 z 
dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiającym 
wspólne zasady i procedury stosowane do 
wysyłki niektórych rodzajów odpadów do 
niektórych krajów nienależących do OECD i 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr1547/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. 
określającym procedury kontrolne, na mocy 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 
mającym zastosowanie do wysyłek 
niektórych rodzajów odpadów do niektórych 
krajów, do których nie ma zastosowania 
decyzja OECD C(92)39 final zalicza się na 
poczet wypełnienia zobowiązań i osiągnięcia 
celów określonych w załączniku III do 
niniejszej dyrektywy tylko wówczas, gdy 
istnieje niepodważalny dowód, że recykling 
został przeprowadzony zgodnie z 
warunkami w dużej mierze
odpowiadającymi wymogom wynikającym z 
niniejszej dyrektywy.

2. Odpady w postaci baterii i akumulatorów 
wywożone poza obszar Wspólnoty zgodnie 
z rozporządzeniem (EWG) nr 259/93, 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1420/1999 z 
dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiającym 
wspólne zasady i procedury stosowane do 
wysyłki niektórych rodzajów odpadów do 
niektórych krajów nienależących do OECD i 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr1547/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. 
określającym procedury kontrolne, na mocy 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 
mającym zastosowanie do wysyłek 
niektórych rodzajów odpadów do niektórych 
krajów, do których nie ma zastosowania 
decyzja OECD C(92)39 final zalicza się na 
poczet wypełnienia zobowiązań i osiągnięcia 
celów określonych w załączniku III do 
niniejszej dyrektywy tylko wówczas, gdy 
istnieje niepodważalny dowód, że recykling 
został przeprowadzony zgodnie z 
warunkami odpowiadającymi wymogom 
wynikającym z niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst zaproponowany przez Komisję.
Wywóz odpadów niebezpiecznych stanowi bardzo problematyczną dziedzinę. Odpady często 
wywożone są w celu ograniczenia kosztów, z względu na mniej rygorystyczne wymogi
dotyczące ich zagospodarowania, obowiązujące w innych państwach. Aby zapobiec takiemu
wywozowi, realizowanemu z przyczyn ekonomicznych i ze szkodą dla środowiska naturalnego, 
proces recyklingu w państwie miejsca przeznaczenia powinien być przeprowadzany na
równorzędnych warunkach. Wyrażenie „w dużej mierze” jest zbyt nieprecyzyjne, dlatego 
stałoby się przyczyną różnych sporów.
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Poprawkę złożyli Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Poprawka 81
Artykuł 13 ustęp 1, część wprowadzająca 

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
producenci lub działające w ich imieniu 
osoby trzecie, ponosiły wszystkie koszty 
netto wynikające ze: 

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
producenci lub działające w ich imieniu 
osoby trzecie lub niezależne osoby trzecie
biorące udział w zbiórce, przetwarzaniu i 
recyklingu zużytych baterii, ponosiły 
wszystkie koszty netto wynikające ze: 

Or. en

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy umożliwiłby zbiórkę baterii przemysłowych i samochodowych także 
niezależnym osobom trzecim, nie nakładając na nie jednak zobowiązań finansowych.
Niniejsza poprawka służy zapobieżeniu sytuacji, w której producenci byliby zobowiązani do 
uiszczenia horrendalnych opłat z tytułu zbiórki zużytych baterii lub akumulatorów przez 
osobę trzecią, której nie wybrali, ani do której się nie zwracali.

Poprawkę złożyły Caroline Jackson, Frederika Brepoels w imieniu grupy politycznej PPE-DE 

Poprawka 82
Artykuł 13 ustęp 1, część wprowadzająca

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
producenci lub działające w ich imieniu 
osoby trzecie, ponosiły wszystkie koszty 
netto wynikające ze:

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
producenci, inni uczestnicy łańcucha 
dostaw lub działające w ich imieniu osoby 
trzecie, ponosiły wszystkie koszty netto 
wynikające ze:

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 2 lit. b) przewiduje, że Państwa Członkowskie mogą zobowiązać także inne 
podmioty gospodarcze do udziału w systemach zbiórki. Natomiast w art. 13 przewidziano, że 
Państwa Członkowskie zobowiązane są zapewnić, by producenci lub działające w ich imieniu 
osoby trzecie ponosiły wszelkie koszty netto związane ze zbiórką, przetwarzaniem i 
recyklingiem.

Dlatego dystrybutorzy, od których Państwa Członkowskie wymagają udziału w systemach 
zbiórki, mogliby żądać odszkodowania z tytułu tych ograniczonych kosztów, jakie muszą 
ponieść przy zbiórce zużytych baterii. Takie rozwiązanie mogłoby zagrozić funkcjonowaniu 
systemów zbiórki działających obecnie w Belgii i innych Państwach Członkowskich. 
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Z drugiej strony za istotne uznajemy wprowadzenie zasady, że koszty pokrywane są przez 
podmioty, które sprzedają baterie (producentów i dystrybutorów), co pozwoliłoby uniknąć 
konieczności pokrywania ich przez władze lokalne lub inne władze publiczne.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 83
Artykuł 13 ustęp 1 litera a)

a) zbiórki, przetwarzania i recyklingu 
wszelkich odpadów w postaci baterii i 
akumulatorów przenośnych, zebranych 
zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2; oraz

a) zbiórki, przetwarzania i recyklingu 
wszelkich odpadów w postaci baterii i 
akumulatorów przenośnych, zebranych 
zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 2 lit. a) i c); oraz

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 2 lit. b) przewiduje, że Państwa Członkowskie mogą zobowiązać także inne 
podmioty gospodarcze do udziału w systemach zbiórki. Natomiast w art. 13 przewidziano, że 
Państwa Członkowskie zobowiązane są zapewnić, by producenci lub działające w ich imieniu 
osoby trzecie ponosiły wszelkie koszty netto związane ze zbiórką, przetwarzaniem i 
recyklingiem.

Dlatego dystrybutorzy, od których Państwa Członkowskie wymagają udziału w systemach 
zbiórki mogliby żądać odszkodowania z tytułu tych ograniczonych kosztów, jakie muszą 
ponieść przy zbiórce zużytych baterii. Takie rozwiązanie mogłoby zagrozić funkcjonowaniu 
systemów zbiórki działających obecnie w Belgii i innych Państwach Członkowskich. 

Z drugiej strony za istotne uznajemy wprowadzenie zasady, że koszty pokrywane są przez 
podmioty, które sprzedają baterie (producentów i dystrybutorów), co pozwoliłoby uniknąć 
konieczności pokrywania ich przez władze lokalne lub inne władze publiczne.

Niezbędne są publiczne kampanie informacyjne, by zagwarantować pomyślne funkcjonowanie 
systemów zbiórki i recyklingu oraz zapobiec zjawisku wyrzucania zużytych baterii wraz z 
innymi, zwyczajnymi odpadami komunalnymi.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Carl Schlyter

Poprawka 84
Artykuł 13 ustęp 1 litera a)

a) zbiórki, przetwarzania i recyklingu 
wszelkich odpadów w postaci baterii i 
akumulatorów przenośnych, zebranych 

a) zbiórki, przetwarzania i recyklingu 
wszelkich odpadów w postaci baterii i 
akumulatorów przenośnych, zebranych 
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zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2; oraz zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2; 

aa) publicznych kampanii informacyjnych 
na temat zbiórki, przetwarzania i 
recyklingu wszelkich odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne są publiczne kampanie informacyjne, aby zagwarantować pomyślne 
funkcjonowanie systemów zbiórki i recyklingu oraz zapobiec zjawisku wyrzucania zużytych 
baterii przez użytkowników końcowych wraz ze zwyczajnymi odpadami komunalnymi. Należy 
sprecyzować, że koszty takich publicznych kampanii informacyjnych powinni pokrywać 
producenci.

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 85
Artykuł 13 ustęp 1 litera ba) (nowa)

ba) publicznych kampanii informacyjnych
na temat zbiórki i gromadzenia wszelkich 
odpadów w postaci baterii i akumulatorów.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 2 lit. b) przewiduje, że Państwa Członkowskie mogą zobowiązać także inne 
podmioty gospodarcze do udziału w systemach zbiórki. Natomiast w art. 13 przewidziano, że 
Państwa Członkowskie zobowiązane są zapewnić, by producenci lub działające w ich imieniu 
osoby trzecie ponosiły wszelkie koszty netto związane ze zbiórką, przetwarzaniem i 
recyklingiem.

Dlatego dystrybutorzy, od których Państwa Członkowskie wymagają udziału w systemach 
zbiórki mogliby żądać odszkodowania z tytułu tych ograniczonych kosztów, jakie muszą
ponieść przy zbiórce zużytych baterii. Takie rozwiązanie mogłoby zagrozić funkcjonowaniu 
systemów zbiórki działających obecnie w Belgii i innych Państwach Członkowskich. 

Z drugiej strony za istotne uznajemy wprowadzenie zasady, że koszty pokrywane są przez 
podmioty, które sprzedają baterie (producentów i dystrybutorów), co pozwoliłoby uniknąć 
konieczności pokrywania ich przez władze lokalne lub inne władze publiczne.

Niezbędne są publiczne kampanie informacyjne, aby zagwarantować pomyślne 
funkcjonowanie systemów zbiórki i recyklingu oraz zapobiec zjawisku wyrzucania zużytych 
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baterii wraz z innymi, zwyczajnymi odpadami komunalnymi.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 86
Artykuł 13 ustęp 2a (nowy) 

2a. Państwa Członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, by 
wszyscy producenci baterii przenośnych i 
osoby trzecie działające w ich imieniu 
wypełniły swoje zobowiązania 
proporcjonalnie do ilości produktów, które 
wprowadziły do obrotu.

Or. en

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 87
Artykuł 13 ustęp 2 b (nowy)

2b. Przy sprzedaży nowych produktów, 
Państwa Członkowskie zezwalają 
producentom na wykazywanie kosztów 
poniesionych przy zbiórce, przetwarzaniu i 
recyklingu. Producenci korzystający z 
takiej możliwości zapewniają, by koszty 
wykazane nie przekraczały kosztów 
faktycznie poniesionych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić producentom odzyskanie przynajmniej części kosztów zagospodarowania 
odpadów, ponieważ nie są oni jedynymi podmiotami, które czerpią zyski ze sprzedaży baterii. 
Środkiem realizacji tego celu mógłby być przejrzysty system odrębnego fakturowania takich 
kosztów.
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Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 88
Artykuł 13 ustęp 3 

3. Kosztów zbiórki, przetwarzania i 
recyklingu nie wykazuje się oddzielnie 
użytkownikom końcowym przy sprzedaży 
nowych baterii i akumulatorów
przenośnych. 

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
producenci mieli możliwość odzyskania 
kosztów zbiórki, przetwarzania i recyklingu, 
jednakże koszty te nie mogą być 
wykazywane oddzielnie przy sprzedaży 
nowych baterii przenośnych użytkownikom 
końcowym.

Or. en

Uzasadnienie

W nowej dyrektywie dotyczącej baterii należy wprowadzić efektywny i przejrzysty mechanizm 
finansowania, umożliwiający realizację celów dyrektywy w sposób racjonalny ekologicznie, 
efektywny kosztowo i sprawiedliwy pod względem rozłożenia kosztów. Brak takiego 
mechanizmu spowoduje: 1) niski poziom zwrotów prowadzący do większego obciążenia 
środowiska naturalnego, ponieważ więcej baterii będzie trafiało na składowiska; 2) większe 
szkody dla środowiska naturalnego wynikające z niewydajnego funkcjonowania infrastruktury 
służącej zbiórce baterii (np. zużycie energii i emisje zanieczyszczeń związane z 
transportowaniem baterii oraz brak wykorzystania efektu skali umożliwiającego kontrolę tych 
czynników). ,

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 89
Artykuł 13 ustęp 3 

3. Kosztów zbiórki, przetwarzania i 
recyklingu nie wykazuje się oddzielnie 
użytkownikom końcowym przy sprzedaży 
nowych baterii i akumulatorów
przenośnych.

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
producenci mieli możliwość odzyskania 
poniesionych kosztów zbiórki, 
przetwarzania i recyklingu, jednakże koszty 
te nie mogą być wykazywane oddzielnie 
przy sprzedaży nowych baterii przenośnych 
użytkownikom końcowym.

Or. en

Uzasadnienie

W nowej dyrektywie dotyczącej baterii należy wprowadzić efektywny i przejrzysty mechanizm 
finansowania, umożliwiający realizację celów dyrektywy w sposób racjonalny ekologicznie, 
efektywny kosztowo i sprawiedliwy pod względem rozłożenia kosztów. Brak takiego 
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mechanizmu spowoduje: 1) niski poziom zwrotów prowadzący do większego obciążenia 
środowiska naturalnego (ponieważ więcej baterii będzie trafiało na składowiska); 2) większe 
szkody dla środowiska naturalnego wynikające z niewydajnego funkcjonowania infrastruktury 
służącej zbiórce baterii (np. zużycie energii i emisje zanieczyszczeń związane z 
transportowaniem baterii oraz brak wykorzystania efektu skali umożliwiającego kontrolę tych 
czynników). Dlatego Europejska Organizacja Sektora Baterii Przenośnych (European 
Portable Battery Association) proponuje, by producenci mieli możliwość odzyskania 
poniesionych kosztów w ramach łańcucha dostaw.

Poprawkę złożyli Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Poprawka 90
Artykuł 14

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
każdy producent był zarejestrowany.

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
każdy producent był zarejestrowany.

Producenci przenośnych baterii i 
akumulatorów informują, indywidualnie 
lub zbiorowo, o metodzie realizacji 
nałożonych na nich wymogów w zakresie 
przetwarzania, recyklingu i 
unieszkodliwiania zużytych baterii i 
akumulatorów przekazanych do miejsca 
zbiórki ustanowionego zgodnie z art. 7 ust. 
1 lit. a).
Państwa Członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, aby 
wszyscy producenci baterii przenośnych i 
osoby trzecie działające w ich imieniu, 
wypełniły swoje zobowiązania 
proporcjonalnie do ilości produktów, które 
wprowadziły do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Dla udanego wdrożenia niniejszej dyrektywy istotne znaczenie ma rejestracja wszystkich 
producentów.

Producenci przenośnych baterii i akumulatorów informują, indywidualnie lub zbiorowo, o 
metodzie realizacji nałożonych na nich wymogów w zakresie przetwarzania, recyklingu i 
unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów przekazanych do miejsca zbiórki
ustanowionego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a).
Państwa Członkowskie zobowiązane są podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia, by 
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wszyscy producenci baterii przenośnych i osoby trzecie działające w ich imieniu, wypełniły 
swoje zobowiązania proporcjonalnie do ilości produktów, które wprowadziły do obrotu.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Poprawka91
Artykuł 16 ustęp 1, część wprowadzająca 

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
producenci lub działające w ich imieniu 
osoby trzecie, ponosiły wszystkie koszty 
netto wynikające ze: 

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
producenci lub działające w ich imieniu 
osoby trzecie lub niezależne osoby trzecie
biorące udział w zbiórce, przetwarzaniu i 
recyklingu zużytych baterii, ponosiły 
wszystkie koszty netto wynikające ze: 

Or. en

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy umożliwiłby zbiórkę baterii przemysłowych i samochodowych także 
niezależnym osobom trzecim, nie nakładając na nie jednak zobowiązań finansowych.
Niniejsza poprawka służy uniknięciu sytuacji, w której producenci byliby zobowiązani do 
uiszczenia horrendalnych opłat z tytułu zbiórki zużytych baterii lub akumulatorów przez 
osobę trzecią, której nie wybrali, ani do której się nie zwracali.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 92
Artykuł 17 ustęp 2a (nowy)

2a. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
dystrybutorzy przenośnych baterii i 
akumulatorów informowali użytkowników 
końcowych o możliwości pozostawienia 
odpadów w postaci przenośnych baterii i 
akumulatorów w ich punktach sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do art. 7 ust. 1.



PE 364.731v01-00 42/44 AM\584770PL.doc

PL

Poprawkę złożył Jonas Sjöstedt, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

Poprawka 93
Artykuł 20 ustęp 3

3. Jeżeli to konieczne, do sprawozdania 
załącza się wnioski w zakresie zmian 
odpowiednich przepisów niniejszej 
dyrektywy.

3. Sprawozdanie zawiera wnioski w sprawie 
dokonania przeglądu dyrektywy w celu 
wprowadzenia zakazu stosowania kadmu w 
bateriach i akumulatorach.

Or. en

Uzasadnienie

Przy dokonywaniu przeglądu niniejszej dyrektywy Komisja powinna dążyć do 
zaproponowania zakazu stosowania kadmu.

Poprawkę złożyła Caroline Jackson, Anja Weisgerber, w imieniu grupy politycznej PPE-DE 

Poprawka 94
Artykuł 23 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne, niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia …

1. Państwa Członkowskie wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne, niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy do dnia …

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast pozostawienia otwartego terminu należy ustalić datę transpozycji dyrektywy do 
ustawodawstwa Państw Członkowskich, co zagwarantuje zharmonizowane wdrożenie 
niniejszej dyrektywy w 25 Państwach Członkowskich.

Poprawkę złożyli Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger Krahmer

Poprawka 95
Załącznik IIa (nowy)

ZAŁĄCZNIK IIa
WYKAZ KATEGORII URZĄDZEŃ 
WYŁĄCZONYCH Z ZAKRESU ART. 5.
1. Urządzenia, w których baterie są 
przylutowane, przyspawane lub w inny 
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sposób na stałe przytwierdzone do terminali 
w celu zapewnienia stałego dostarczania 
energii elektrycznej w zastosowaniach 
przemysłowych wymagających dużych 
ilości energii elektrycznej oraz zachowania 
funkcji pamięci i danych technologii 
informacyjnych i wyposażenia 
przedsiębiorstwa, jeżeli technicznie 
niezbędne jest wykorzystanie baterii i 
akumulatorów, o których mowa w 
załączniku I. 
2. Ogniwa wskaźnikowe w instrumentach 
naukowych i specjalistycznych oraz baterie 
i akumulatory zamontowane w 
urządzeniach medycznych przeznaczonych 
do podtrzymywania funkcji życiowych oraz 
w rozrusznikach serca, w przypadku
których zasadnicze znaczenie ma 
nieprzerwane funkcjonowanie, a baterie i 
akumulatory mogą zostać usunięte 
wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 
3. Urządzenia przenośne, w przypadku 
których usunięcie baterii przez 
niewykwalifikowany personel może 
powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa 
użytkowników lub negatywnie wpłynąć na 
funkcjonowanie urządzenia oraz 
specjalistyczne wyposażenie przeznaczone 
do użycia w bardzo newralgicznych 
środowiskach, np. takich, w których 
występują lotne substancje.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza wymóg zapewnienia możliwości łatwiejszego usuwania 
baterii.

Zaproponowane przepisy są zgodne z art. 4 dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego oraz odpowiadają treści art. 5 dyrektywy 1991/157 
dotyczącej baterii. 

Poprawka ponownie wprowadza treść przedłożonej przez Parlament w pierwszym czytaniu 
poprawki nr 92 dotyczącej nowego ust. 1a w art. 5.
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Poprawkę złożyła Caroline Jackson, w imieniu grupy politycznej PPE-DE 

Poprawka 96
Załącznik III część B punkt 3, część wprowadzająca

Za pomocą procesów recyklingu muszą 
zostać osiągnięte następujące minimalne 
cele recyklingu:

Państwa Członkowskie zapewniają, by za 
pomocą procesów recyklingu zostały 
osiągnięte następujące minimalne cele 
recyklingu:

Or. en

Uzasadnienie

To na Państwach Członkowskich powinien spoczywać obowiązek zapewnienia, że cele 
zostaną zrealizowane.


