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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról az elemekről és akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi  irányelv elfogadása tekintetében
(5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (5694/5/2005 – C6-0268/2005),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során1 intézett 
javaslatára (COM2003)0723)2 vonatkozó álláspontjára,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
második olvasatra adott ajánlására (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Első bevezető hivatkozás

Tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre, és különösen annak 
175. cikke (1) bekezdésére, valamint ezen 
irányelv 4., 5. és 18. cikkéhez 
kapcsolódóan tekintettel annak 95. cikke 
(1) bekezdésére,

Tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre, és különösen annak 
175. cikke (1) bekezdésére,

Indokolás

The main purpose of this Directive is to minimise the negative environmental effects of 
discarded batteries, therefore environment should be the only legal base. This is also in line 
with the (non-binding) opinion of the Advocate General in Case C-178/03 delivered 26 May 

  
1 HL C 104. 2004.4.30., 355. o..
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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2005 (Commission versus Parliament and the Council on the legal base of the PIC-
regulation) in which it is concluded that a dual legal base is excluded if the procedures laid 
down for them cannot be reconciled with each other and that if a piece of legislation has both 
environmental and internal market aspects, the act must be founded on the single legal basis 
required by the main or predominant purpose or component of the act.

Módosítás: 2
(1) preambulumbekezdés

(1) Kívánatos az elemekkel és 
akkumulátorokkal, valamint a 
hulladékelemekkel és -akkumulátorokkal 
kapcsolatos nemzeti intézkedések
összehangolása. Ezen irányelv elsődleges 
célja, hogy a legkisebbre csökkentse az 
elemek és akkumulátorok, valamint a 
hulladékelemek és -akkumulátorok 
környezetre gyakorolt negatív hatását, 
hozzájárulva ezáltal a környezet 
minőségének védelméhez, megőrzéséhez 
és javításához. A jogalapot ezért a 
Szerződés 175. cikkének (1) bekezdése 
képezi. Helyénvaló azonban közösségi 
szinten intézkedéseket hozni a Szerződés 
95. cikkének (1) bekezdése alapján is, az 
elemek és akkumulátorok 
nehézfémtartalmával és címkézésével 
kapcsolatos követelmények 
összehangolása érdekében, biztosítva 
ezáltal a belső piac akadálymentes 
működését, és a Közösségen belüli verseny 
torzulásának elkerülését.

(1) Kívánatos az elemekkel és 
akkumulátorokkal, valamint a 
hulladékelemekkel és -akkumulátorokkal 
kapcsolatos nemzeti intézkedések 
összehangolása. Ezen irányelv elsődleges 
célja, hogy a legkisebbre csökkentse az 
elemek és akkumulátorok, valamint a 
hulladékelemek és -akkumulátorok 
környezetre gyakorolt negatív hatását, 
hozzájárulva ezáltal a környezet 
minőségének védelméhez, megőrzéséhez 
és javításához. A jogalapot ezért a 
Szerződés 175. cikkének (1) bekezdése 
képezi.

Indokolás

The main purpose of this Directive is to minimise the negative environmental effects of 
discarded batteries, therefore environment should be the only legal base. This is also in line 
with the (non-binding) opinion of the Advocate General in Case C-178/03 delivered 26 May 
2005 (Commission versus Parliament and the Council on the legal base of the PIC-
regulation) in which it is concluded that a dual legal base is excluded if the procedures laid 
down for them cannot be reconciled with each other and that if a piece of legislation has both 
environmental and internal market aspects, the act must be founded on the single legal basis 
required by the main or predominant purpose or component of the act.
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Módosítás: 3
(8) preambulumbekezdés

(8) Az ipari elemek és akkumulátorok 
például magukban foglalják a kórházak, 
repülőterek, illetve irodák vészhelyzeti 
vagy tartalék áramforrásául szolgáló 
elemeket és akkumulátorokat, a 
vonatokon, illetve repülőgépeken használt 
elemeket és akkumulátorokat, valamint a 
tengeri olajfúró tornyokban és 
világítótornyokban használt elemeket és 
akkumulátorokat. Magukban foglalják 
például továbbá a kizárólag az üzletek és 
éttermek hordozható POS termináljaiba, 
az üzletek vonalkód-leolvasó készülékeibe, 
a tévécsatornák és professzionális stúdiók 
professzionális videoberendezéseibe, 
valamint a szakmai tevékenység során 
használt bányászsisakra, illetve 
búvársisakra erősített bányászlámpákba, 
illetve búvárlámpákba tervezett elemeket 
és akkumulátorokat, az elektromos ajtók 
biztonsági rendszereiben használt tartalék 
elemeket és akkumulátorokat, amelyek az 
ajtók berekedését vagy emberek 
beszorulását hivatottak megakadályozni, a 
mérőműszerek, illetve a különféle típusú 
mérőeszközök és mérőberendezések 
elemeit és akkumulátorait, valamint a 
napelemekkel, fotoelektromos és egyéb, 
megújuló energia felhasználásával 
kapcsolatos elemeket és akkumulátorokat.
Az ipari elemek és akkumulátorok 
magukban foglalják az elektromos 
gépjárművekben – elektromos autókban, 
tolókocsikban, kerékpárokon, repülőtéri 
járművekben és önjáró 
szállítójárművekben – használt elemeket 
és akkumulátorokat is. A példák e nem 
teljes körű felsorolásán kívül valamennyi 
nem burkolt és nem gépjárműelemet, 
illetve -akkumulátort iparinak kell 
tekinteni.

törölve
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Indokolás

It is not helpful to list examples of applications of batteries in order to define those batteries 
as industrial batteries. The definition of industrial batteries must make this clear, not a 
recital. Above this, many of the listed examples do not fit with the definition in article 3. This 
recital is misleading and should therefore be deleted.

Módosítás: 4
(9) preambulumbekezdés

(9) Hordozható elemek, illetve 
akkumulátorok – valamennyi olyan 
burkolt elem és akkumulátor, amelyet egy 
átlagos ember nehézség nélkül képes 
kézben hordozni, és amely nem 
gépjárműelem, illetve -akkumulátor, és 
nem ipari elem, illetve akkumulátor –
például az egyetlen cellából álló elemek 
(például az AA és AAA elemeket) és a 
fogyasztók által, illetve szakmai 
tevékenység során mobiltelefonokban, 
hordozható számítógépekben, vezeték 
nélküli villamos kézi szerszámokban, 
játékokban és háztartási készülékekben –
így elektromos fogkefékben, borotvákban 
és kézi porszívókban (beleértve az 
iskolákban, üzletekben, éttermekben, 
repülőtereken, irodákban, illetve 
kórházakban használatos hasonló 
berendezéseket) – használt elemek és 
akkumulátorok, valamint minden olyan 
elem, amelyet a fogyasztók a háztartásban 
a szokásos célokra esetlegesen igénybe 
vesznek.

törölve

Indokolás

It is not helpful to list examples of applications of batteries in order to define those batteries 
as portable batteries. The definition of portable batteries must make this clear, not a recital. 
Above this, many of the listed examples do not fit with the definition in article 3. This recital is 
misleading and should therefore be deleted.



PR\579597HU.doc 9/29 PE 362.634v01-00

HU

Módosítás: 5
(10) preambulumbekezdés

(10) A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy 
szükséges-e ezen irányelv kiigazítása, 
figyelembe véve a rendelkezésre álló 
műszaki és tudományos tényeket. A 
Bizottságnak így különösen felül kell 
vizsgálnia a kadmiumra vonatkozó tilalom 
alóli, vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámokba szánt hordozható elemek és 
akkumulátorok tekintetében adott 
mentességet. A vezeték nélküli villamos 
kézi szerszámok magukban foglalják 
például a fogyasztók által, illetve szakmai 
tevékenység során esztergályozásra, 
maratásra, csiszolásra, köszörülésre, 
fűrészelésre, vágásra, nyírásra, fúrásra, 
lyukak fúrására, lyukasztásra, 
kalapálásra, szegecselésre, csavarozásra, 
polírozásra, illetve fa, fém és egyéb 
anyagok hasonló megmunkálására, 
valamint nyírásra, vágásra és egyéb 
kertészeti tevékenységre használt 
szerszámokat.

(10) A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy 
szükséges-e ezen irányelv kiigazítása, 
figyelembe véve a rendelkezésre álló 
műszaki és tudományos tényeket. A 
Bizottságnak így különösen felül kell 
vizsgálnia a higanyra és a kadmiumra 
vonatkozó tilalom alóli, elemek és
akkumulátorok tekintetében adott 
mentességeket, hogy tovább szűkítsék a 
mentességek listáját, amennyiben a 
higany és/vagy a kadmium használata e 
készülékek esetében elkerülhető, mivel 
alternatívák is forgalomban vannak.

Indokolás

Re-introduces a part of amendment 23 of EP first reading.
The exemptions on the ban of mercury and cadmium should cease to exist when alternatives 
are available.
It is not helpful to list examples of cordless power tools in order to define cordless power 
tools. The definition in article 3 of this directive must make this clear, not a recital. 

Módosítás: 6
(17) preambulumbekezdés

(17) A hulladékelemekkel és -
akkumulátorokkal való gazdálkodás 
finanszírozására vonatkozó alapelveket 
közösségi szinten kell meghatározni. A 
finanszírozási rendszereknek elő kell 
segíteniük a magas begyűjtési és 
újrafeldolgozási arányok elérését, valamint 
a gyártói felelősség elvének érvényre 

(17) A hulladékelemekkel és -
akkumulátorokkal való gazdálkodás 
finanszírozására vonatkozó alapelveket 
közösségi szinten kell meghatározni. A 
finanszírozási rendszereknek elő kell 
segíteniük a magas begyűjtési és 
újrafeldolgozási arányok elérését, valamint 
a gyártói felelősség elvének érvényre 
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juttatását. A gyártóknak ezért viselniük kell 
valamennyi begyűjtött elem és 
akkumulátor begyűjtési, kezelési és 
újrafeldolgozási költségeit, levonva ebből a 
visszanyert anyagok értékesítése útján 
szerzett nyereséget. Bizonyos körülmények 
között azonban indokolt lehet a kisüzemi 
gyártók tekintetében de minimis szabályok
alkalmazása.

juttatását. A gyártóknak ezért viselniük kell 
valamennyi begyűjtött elem és 
akkumulátor begyűjtési, kezelési és 
újrafeldolgozási költségeit, levonva ebből a 
visszanyert anyagok értékesítése útján 
szerzett nyereséget.

Indokolás

The possibility of a de minimis for small producers will provide a loophole for free-riders and 
will jeopardise the credibility of each national system. All the actors in the chain need to take 
up their part of the responsibilities.

Módosítás: 7
(18a) preambulumbekezdés (új)

(18a) A végfelhasználókat tájékoztatni 
kell az általuk megvásárolt elemek 
kapacitásáról, hogy megfelelő 
információk birtokában dönthessenek.

Indokolás

Re-introduces amendment 5 of EP first reading, which was accepted by the European 
Commission (COM(2005)378).

Non-rechargeable batteries vary largely in price, which is partially due to their different 
capacity. All sorts of qualitative claims are made about the performance of non-rechargeable 
batteries. While information about the capacity is already given for rechargeable batteries, 
this is not yet the case of non-rechargeable ones. In order to ensure clear and transparent 
information, consumers should be informed about the capacity of all batteries

Módosítás: 8
1. cikk

Tárgy Cél
Ez az irányelv megállapítja:
1) az elemek és akkumulátorok forgalomba 
hozatalára vonatkozó szabályokat; 
valamint

Ezen irányelv célja első prioritásként a 
nehézfémeknek az elemekben és az 
akkumulátorokban való alkalmazásának 
megelőzése, valamint minden
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hulladékelem és -akkumulátor begyűjtése, 
kezelése, újrafeldolgozása és 
ártalmatlanítása a veszélyes anyagok 
tárolásának elkerülése, valamint az 
elemekben található hasznos anyagok 
újrafeldolgozása érdekében.
Javítani kívánja továbbá az elemek és 
akkumulátorok, illetve az elektromos és 
elektronikus berendezések életciklusában 
közreműködő összes szereplő – a gyártók, 
a forgalmazók és a fogyasztók, illetve 
különösen a hulladékelemek és -
akkumulátorok kezelésével foglalkozó 
szereplők – tevékenységeinek 
környezetvédelmi mutatóit.

2) a hulladékelemek és -akkumulátorok 
begyűjtésére, kezelésére, 
újrafeldolgozására és ártalmatlanítására 
vonatkozó különös szabályokat a 
vonatkozó, hulladékokról szóló közösségi 
jogszabályok kiegészítése érdekében.

Indokolás

Re-introduces amendments 7 and 8 of EP first reading.

The objective of the Battery Directive shall be first the prevention of heavy metals in batteries 
and accumulators. Cadmium, Mercury and Lead have a significant impact on the quality of 
the environment. As a second priority this Directive shall promote and harmonise the 
collection and recycling of batteries.

Módosítás: 9
3. cikk 3. pont

3. „hordozható elem vagy akkumulátor”: 
minden olyan elem, illetve akkumulátor, 
amely:

3. „hordozható elem vagy akkumulátor”: 
minden olyan elem, gombelem, 
elemcsomag, illetve akkumulátor, amely:

a) burkolt, a) burkolt, 

b) kézben hordozható, és b) kevesebb mint 1 kilogramm súlyú, and
c) nem ipari elem, illetve akkumulátor, és 
nem gépjárműelem illetve -akkumulátor;

c) fogyasztók vagy szakértők által 
használt, a 2002/96/EK irányelv IA és IB 
mellékletében felsorolt eszközökben vagy 
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más eszközökben alkalmazott, illetve 
ezekben való alkalmazásra szánt;

Indokolás

Battery packs and button cells need to be explicitly included in the definition of portable 
batteries to ensure that they are covered by collection and treatment requirements. This 
definition gives more clarity if it refers to the existing WEEE-directive. The weight normally 
used to distinguish portable batteries from other batteries should be given as part of the 
definition to avoid lack of clarity.

Módosítás: 10
3. cikk 6. pont

6. „ipari elem, illetve akkumulátor”: 
bármely, kizárólag ipari vagy szakmai
felhasználásra szánt, vagy bármely 
elektromos gépjárműben használt elem, 
illetve akkumulátor;

6. „ipari elem, illetve akkumulátor”: 
bármely, kizárólag ipari célokra, például 
tartalék- vagy hajtóerőként használt vagy 
használásra szánt elem vagy akkumulátor, 
amely nem a 3. pontban meghatározott 
„hordozható elem vagy akkumulátor”;

Indokolás

Re-introduces amendment 85 of EP first reading.

In order to avoid a gap between definitions, or an overlap of definitions, it should be made 
clear that an industrial battery is not a portable battery.

Módosítás: 11
3. cikk 8. pont

8. „újrafeldolgozás”: a hulladékanyagok 
újrafeldolgozása valamely termelési 
folyamatban azok eredeti rendeltetésére 
vagy attól eltérő rendeltetésre, kivéve az 
energetikai hasznosítást;

8. „újrafeldolgozás”: a hulladékanyagok 
újrafeldolgozása valamely termelési 
folyamatban azok eredeti rendeltetésére 
vagy attól eltérő rendeltetésre, kivéve az 
energetikai hasznosítást, amely az éghető 
hulladék más hulladékkal együtt vagy 
anélkül, de mindenképpen a hő 
visszanyerésével történő közvetlen 
elégetésével  energiatermelési eszközként 
való felhasználását jelenti;

Indokolás

Re-introduces amendment 18 of EP first reading.
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This definition should be consistent with the definition of recycling in article 3(e) of the 
WEEE-directive

Módosítás: 12
3. cikk 12. pont

12. „gyártó”: az a valamely tagállamban 
lévő személy, aki az alkalmazott 
értékesítési módszertől függetlenül –
beleértve a távollevők között kötött 
szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott, távközlő 
eszközökön keresztül történő értékesítést is 
– elemeket, illetve akkumulátorokat –
beleértve a készülékbe vagy gépjárműbe 
építetteket is – először hoz üzletszerűen 
forgalomba az adott tagállam területén;

12. „gyártó”: az a valamely tagállamban 
lévő személy, aki az alkalmazott 
értékesítési módszertől függetlenül –
beleértve a távollevők között kötött 
szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott, távközlő 
eszközökön keresztül történő értékesítést 
is:

a) saját védjegyű elemeket vagy 
akkumulátorokat gyárt és értékesít, 
beleértve a készülékbe vagy gépjárműbe 
építetteket is;

b) viszontértékesít saját védjegye alatt 
vagy készülékbe beépített, más beszerző 
által beszerzett elemeket vagy 
akkumulátorokat, amennyiben a beszerző 
nem azonosítható;
c) elemek, akkumulátorok vagy 
készülékek a közösségi piacra történő 
importálásával vagy exportálásával 
foglalkozik;

Indokolás

Re-introduces amendment 20 of EP first reading.

The definition of producer has consequences for the responsibility. According to article 3(i) of 
the WEEE-directive the producer of EEE is responsible for the incorporated batteries. The 
producer of the batteries is responsible after the batteries are taken out. According to Annex 
II(1), third indent the batteries should be taken out of the WEEE under responsibility of the 
producer of the EEE. From that moment, the producer of the batteries, when identifiable, is 
responsible. It should be avoided that both the producer of the EEE and the producer of the 
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batteries are responsible for the batteries at the same time, which could cause problems in 
practice. 

Módosítás: 13
3. cikk 16a) pont (új)

16a) „begyűjtési arány” az adott tagállam
esetén egy adott naptári év tekintetében 
kifejezett százalékos arány, melyet a 7. 
cikk (1) bekezdése alapján abban a 
naptári évben összegyűjtött hulladék 
hordozható elemek és -akkumulátorok 
tömegét az adott naptári év és a két 
megelőző naptári év során az adott 
tagállamban a végfelhasználók számára 
évente átlagosan értékesített hordozható 
elemek és akkumulátorok tömegével 
elosztva képezünk;

Indokolás

The collection rate has to be defined in this article and not in the article on collection targets, 
therefore the same text is transferred to this article.

Módosítás: 14
3. cikk 16b) pont (új)

16b) a „zárt hurok” kifejezés azt jelenti, 
hogy a hulladékelem vagy -akkumulátor 
fémtartalmát újrahasznosítják új 
termékek gyártása során.

Indokolás

Closed loop should be defined in order to clarify the amendment on Annex IIIB regarding 
recycling processes.

Módosítás: 15
4. cikk (1) bekezdés b) pont
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b) azok a hordozható elemek vagy 
akkumulátorok, beleértve a készülékbe 
építetteket is, amelyek több mint 0,002 
tömegszázalék kadmiumot tartalmaznak.

b) minden olyan elem vagy akkumulátor, 
beleértve a készülékbe építettet is, amely 
több mint 0,002 tömegszázalék kadmiumot 
tartalmaz; és

Indokolás

Re-introduces parts of amendment 23 of EP first reading.

Cadmium and lead are being removed from existing products (scrap vehicles, WEEE, PVC, 
plastics, etc.). Also in batteries the use of these damaging substances should be restricted. 
Moreover, there is a clear trend towards nickel-metal hydride and lithium-ion batteries as 
replacements for NiCd batteries. Even the producers of NiCd batteries promote NiMH 
batteries and Li-ion batteries as substitute for NiCd batteries, including for medical 
applications, emergency lightning and cordless power tools. A ban on NiCd batteries is 
justified. Such a ban will prevent the damaging and polluting effects of cadmium.

Módosítás: 16
4. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)

ba) hordozható elemek vagy 
akkumulátorok, beleértve a készülékbe 
építetteket is, amelyek több mint 0,004 
tömegszázalék ólmot tartalmaznak.

Indokolás

Re-introduces parts of amendments 23 and 82 of EP first reading.

Cadmium and lead are being removed from existing products (scrap vehicles, WEEE, PVC, 
plastics, etc.). Also in batteries the use of these damaging substances should be restricted. 
This ban on Lead does not apply to automotive or industrial batteries, because existing 
systems can collect almost 100% of these batteries.

Módosítás: 17
4. cikk (3) bekezdés

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában 
megállapított tilalom nem alkalmazandó 
azon hordozható elemekre és 
akkumulátorokra, amelyeket az 
alábbiakban való használatra szánnak:

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában 
megállapított tilalom nem alkalmazandó:

a) vészjelző és riasztórendszerek, beleértve a) a hordozható elemekre és 
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a vészvilágítást is; akkumulátorokra, melyeket a vészjelző és 
riasztórendszerekben való használatra 
szántak, beleértve a vészvilágítást is;

b) orvosi felszerelések; vagy b) az ipari célú készülékekbe szánt 
elemekben és akkumulátorokban lévő
kadmium, vagy

c) vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok.

c) a repülőgépekbe és vonatokba szánt 
elemekben és akkumulátorokban lévő 
kadmium, kivéve a villamos járművekben 
használt NiCd elemeket, melyekre a 
200/53/EK irányelv 4. cikk (2) bekezdés a) 
pontja vonatkozik.

Indokolás

Re-introduces parts of amendments 23 and 82 of EP first reading.

Almost all battery producers produce the NiMH and Li-ion batteries as alternative for NiCd 
batteries for a large range of applications. NiMH and Li-ion batteries are promoted on many 
websites of battery producers, including for medical applications, emergency lightning and 
cordless power tools. An exemption from the ban of NiCd batteries for these applications is 
not justified. Exemptions for Cadmium containing batteries for industrial applications and in 
trains and airplanes are justified, because hardly no alternatives exist on the market yet.

Módosítás: 18
4. cikk (4) bekezdés

(4) A Bizottság felülvizsgálja a (3) 
bekezdés c) pontjában említett 
mentességet, és ezen irányelv hatályba 
lépésétől számított négy éven belül – adott 
esetben a m egfelelő javaslatokkal együtt 
– jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a kadmium 
elemekben és akkumulátorokban történő 
felhasználásának tilalom alá helyezése 
céljából.

(4) A Bizottság javaslata alapján az 
Európai Parlament és a Tanács 
felülvizsgálja a (3) bekezdésben említett 
mentességeket a technikai fejlődés 
fényében a mentességek listájának további 
szűkítése céljából, amennyiben a higany, 
a kadmium és/vagy az ólom használata e 
készülékekben elkerülhetővé vált, mivel a 
piacon forgalomban vannak alternatívák.

Indokolás

Re-introduces part of amendment 23  of EP first reading.

Where possible, the use of Mercury, Cadmium and Lead should be further restricted in order 
to prevent the damaging and polluting effects of these hazardous substances.
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Módosítás: 19
4a. cikk (új)

4a. cikk
Jobb környezetvédelmi teljesítmény

A tagállamok elősegítik a kutatást és arra 
ösztönzik a gyártókat, hogy javítsák az 
elemek és az akkumulátorok azok egész 
életciklusa során nyújtott  
környezetvédelmi teljesítményét, valamint 
ösztönzik a veszélyes anyagokat kisebb 
mértékben tartalmazó, vagy kevésbé 
szennyező anyagokat, különösen a 
higanyt, a kadmiumot és az ólmot 
helyettesítő egyéb anyagokat tartalmazó 
elemek és akkumulátorok fejlesztését és 
forgalmazását.
A tagállamok elősegítik a kutatást és 
fejlesztést e területeken e célok 
támogatása érdekében.

Indokolás

Re-introduces amendment 24 of EP first reading in order to reach the objective of better 
environmental performance of the batteries.

Módosítás: 20
6. cikk

A tagállamok törekednek arra, hogy a 
legnagyobb mértékben megvalósuljon a 
hulladékelemek és -akkumulátorok 
szelektív gyűjtése, tekintettel a szállítás 
környezeti hatására, és hogy minimálisra 
csökkenjen az elemek és akkumulátorok 
nem szelektált települési hulladékként
történő ártalmatlanítása. 

A tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket arra, hogy a legnagyobb 
mértékben megvalósuljon a 
hulladékelemek és -akkumulátorok 
szelektív gyűjtése, és hogy megelőzzék az 
elemek és akkumulátorok végső 
ártalmatlanítását minden olyan 
hulladékelem és -akkumulátor maximális 
újrahasznosítása érdekében, amelyek 
használatát a 4. cikk nem tiltja.
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Indokolás

Re-introduces amendment 27 of EP first reading.

The recycling of waste batteries should only apply to batteries the marketing and use of which 
is allowed. Cadmium and mercury from batteries that will be prohibited by this Directive 
should be finally disposed of.

Módosítás: 21
7. cikk (1) bekezdés a) és aa) pont (új)

a) lehetővé kell, hogy tegyék a 
végfelhasználók számára, hogy – a 
népsűrűséget is figyelembe véve – a 
közelben, megközelíthető gyűjtőhelyen 
dobhassák el a hulladék hordozható 
elemeket vagy akkumulátorokat;

a) lehetővé kell tenniük a végfelhasználók 
számára, hogy a közelben, megközelíthető 
gyűjtőhelyen dobhassák el a hulladék 
hordozható elemeket vagy 
akkumulátorokat;

aa) biztosítaniuk kell, hogy a 
végfelhasználók eljuttassák 
hulladékelemeiket és -akkumulátoraikat 
az a) pontban jelzett gyűjtőhelyekre;

Indokolás

Re-introduces amendment 28 and 29 of EP first reading.

The collection starts with the delivery of the batteries and accumulators by the end-users.

Módosítás: 22
7. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a végfelhasználók számára kötelező 
legyen hulladék ipari és gépjárműelemeik 
és -akkumulátoraik gyűjtőrendszerekbe 
való eljuttatása.

Indokolás

Re-introduces amendment 47 of EP first reading, which was accepted by the European 
Commission (COM(2005)378).

In order to achieve as high a collection rate as possible consumers should be required to 
return their waste industrial and automotive batteries. This should be achieved through 
information campaigns, and could be co-ordinated with local authorities’ policies on fly-
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tipping in order to achieve high collection rates. This requirement completes the take-back 
obligation imposed on producers.

Módosítás: 23
9. cikk (1) bekezdés

(1) Ezen cikk alkalmazásában, egy adott 
tagállamnak egy adott naptári évre 
vonatkozó „begyűjtési aránya” az a 
százalékos arány, amelyet úgy kell 
kiszámítani, hogy a 7. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően az adott 
naptári évben begyűjtött hulladék 
hordozható elemek és akkumulátorok 
súlyát el kell osztani az adott tagállamban 
az adott naptári évben és az azt megelőző 
két naptári évben a hordozható elemek és 
akkumulátorok végfelhasználók részére 
történt értékesítésének súlyban kifejezett 
éves átlagával. A tagállamok első 
alkalommal az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját követő 
hatodik teljes naptári évre vonatkozóan 
számítják ki a begyűjtési arányt.

(1) A tagállamok első alkalommal az ezen 
irányelv hatálybalépésének időpontját 
követő negyedik teljes naptári évre 
vonatkozóan számítják ki a 3. cikk 16a. 
pontjában meghatározott begyűjtési 
arányt.

Indokolás

Re-introduces amendment 34 of EP first reading.

Collection rate should not be defined in this Article and should therefore be transferred as 
definition in Article 3.

Módosítás: 24
9. cikk (2) bekezdés a) és b) pont

a) 25% …*-ig; a) 50% …*-ig;
b) 45% …**-ig.

______
* Az ezen irányelv hatálybalépését követő 
hatodik évre. 
** Az ezen irányelv hatálybalépését követő 
tizedik évre. 

b) 60% …**-ig.

______
* Az ezen irányelv hatálybalépését követő 
hatodik évre. 
** Az ezen irányelv hatálybalépését követő 
tizedik évre. 
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Indokolás

Re-introduces amendment 34 of EP first reading. More ambitious collection targets must be 
set in order to increase the possibilities for recycling and recovery of the metals in the 
batteries and to avoid the ending up of these metals in the environment.

Módosítás: 25
9. cikk (4) bekezdés

(4) A 21. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően:

(4) A 21. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően …*-ig közös 
módszertant kell kidolgozni a hordozható 
elemek és akkumulátorok végfelhasználók 
részére történt éves értékesítésének 
kiszámítására vonatkozóan. 

a) a (2) bekezdés követelményeinek való 
megfelelés terén jelentkező, sajátos 
nemzeti körülményekből fakadó 
nehézségek kezelésére bármely 
tagállamban átmeneti rendelkezéseket 
lehet megállapítani; 
b) …*-ig közös módszertant kell 
kidolgozni a hordozható elemek és 
akkumulátorok végfelhasználók részére 
történt éves értékesítésének kiszámítására 
vonatkozóan. 

____ ____
* Az ezen irányelv hatálybalépését követő 
egy éven belül. 

* Az ezen irányelv hatálybalépését követő 
egy éven belül. 

Indokolás

Re-introduces amendment 34 of EP first reading. Unjustified exemption of the Council should 
be deleted. Because of a percentage target in stead of a weight target, Member states cannot 
use the argument of specific national circumstances any more.

Módosítás: 26
9. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a )Legkésőbb ...*-ig a Bizottság 
javaslatot tesz a gyűjtés körének 
kiterjesztéséről a Szerződés 251. cikke 
szerint.
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___
* Az ezen irányelv hatálybalépését követő 
nyolc év múlva.

Indokolás

Re-introduces amendment 34 of EP first reading. Collection targets should be improved in 
order to further avoid the uncontrolled disposal of batteries in the environment.

Módosítás: 27
10. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb …*-ig:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb …*-ig:

a) a gyártók, illetve a harmadik személyek 
rendszereket hozzanak létre az elérhető 
legjobb technikák alkalmazásával a 
hulladékelemek és -akkumulátorok 
kezelése és újrafeldolgozása céljából; és

a) a gyártók, illetve a harmadik személyek 
rendszereket hozzanak létre az elérhető 
legjobb technikák alkalmazásával az 
egészség- és környezetvédelem 
szempontjából a hulladékelemek és -
akkumulátorok kezelése és 
újrafeldolgozása céljából; és 

b) a 7. cikknek megfelelően begyűjtött 
valamennyi azonosítható elem és 
akkumulátor ilyen rendszerekben történő 
kezelésen és újrafeldolgozáson menjen 
keresztül.

b) a 7. cikknek megfelelően begyűjtött 
valamennyi azonosítható elem és 
akkumulátor legalább a közösségi 
jogszabályoknak – különösen az egészség, 
biztonság és hulladékkezelés tekintetében
– megfelelő rendszerekben történő 
kezelésen és újrafeldolgozáson menjen 
keresztül.

A tagállamok azonban a Szerződésnek 
megfelelően hulladéklerakóban vagy föld 
alatti tárolóban ártalmatlaníthatják a 
kadmiumot, higanyt, illetve ólmot 
tartalmazó hordozható elemeket és 
akkumulátorokat a nehézfémek fokozatos 
kiiktatását célzó stratégia részeként, vagy 
ha nem áll rendelkezésre működőképes 
végső felhasználói piac. A tagállamok a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően értesítik a 
Bizottságot az intézkedéstervezetekről. 

A tagállamok azonban a Szerződésnek 
megfelelően hulladéklerakóban vagy 
földalatti tárolóban ártalmatlaníthatják a 
kadmiumot, higanyt, illetve ólmot 
tartalmazó hordozható elemeket és 
akkumulátorokat a nehézfémek fokozatos 
kiiktatását célzó stratégia részeként, vagy 
ha nem áll rendelkezésre működőképes 
végső felhasználói piac. A tagállamok a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően értesítik a 
Bizottságot az intézkedéstervezetekről. 
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___
* Az ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontját követő három évvel. 

____
* Az ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontját követő három év múlva. 

Indokolás

Re-introduces amendment 120 of EP first reading.

It is essential that the requirements for treatment and recycling operations are distinguishable 
and separate. Since technologies for treatment operation are numerous and well established 
it will be difficult to provide a legal definition for 'best available techniques' in this case. It is 
therefore recommended that the minimum standard of treatment operations should be in 
accordance with the Community legislation on safety, health and waste management.

Módosítás: 28
10a. cikk (új)

10a. cikk
Új újrahasznosítási technológiák

(1) A tagállamok elősegítik új 
újrahasznosítási és kezelési technológiák 
kifejlesztését, illetve a – minden típusú 
elemre és akkumulátorra vonatkozó –
környezetbarát és költséghatékony 
újrahasznosítási módszereket célzó 
kutatásokat.
(2) A tagállamok arra ösztönzik a 
kezelőlétesítményeket, hogy a 
szervezeteknek a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való önkéntes 
részvételének lehetővé tételéről szóló 
761/2001/EK rendeletnek megfelelően 
vezessenek be minősítéssel rendelkező 
környezetvédelmi vezetési rendszereket.

Indokolás

Re-introduces the text of Article 17 from the original Commission Proposal.

Módosítás: 29
11. cikk

A tagállamok megtiltják a hulladék ipari, A tagállamok megtiltják a hulladék ipari, 
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illetve gépjárműelemek és -akkumulátorok 
hulladéklerakóban vagy elégetés útján 
történő ártalmatlanítását. Minden olyan 
elem vagy akkumulátor azonban, amely a 
10. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
mind kezelésen, mind újrafeldolgozáson 
keresztülment, ártalmatlanítható 
hulladéklerakóban, illetve elégethető.

illetve gépjárműelemek és -akkumulátorok 
hulladéklerakóban vagy elégetés útján 
történő ártalmatlanítását. 

Indokolás

Re-introduces text of Article 11 from the original Commission Proposal.

Módosítás: 30
13. cikk (1) bekezdés, bevezető rész

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártók, illetve a nevükben eljáró harmadik 
személyek az alábbiakból eredő bármely 
nettó költséget fedezzenek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártók, illetve a nevükben eljáró harmadik 
személyek az alábbiakból eredő bármely 
nettó költséget legkésőbb ...*-ig
fedezzenek:

____
* Ezen irányelv hatálybalépését követő két 
év múlva.

Indokolás

Re-introduces amendment 44 of EP first reading.

Wording in line with article 8(1) and 8(2) of the WEEE-directive (2002/96/EC). A clear 
timeline is necessary for the start of individual producer responsibility which should also 
apply to the collection of waste portable batteries.

Módosítás: 31
13. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az ezen irányelv hatálybalépését 
megelőzően forgalomba hozott 
hulladékelemek és -akkumulátorok („régi 
hulladék”) gyűjtése, kezelése, 
újrahasznosítása és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanítása 
költségeinek fedezéséért a gyártók 
felelősek.
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Indokolás
Re-introduces amendment 49 of EP first reading.

It must be made clear that producers are also responsible for the costs of collection, 
treatment, recycling and environmentally sound disposal of historic waste. This was already 
part of the original commission proposal (Article 23(1) of COM (2003)0723).

Módosítás: 32
15. cikk

15. cikk
Kisüzemi gyártók

Szükség esetén, legkésőbb …*  de minimis 
szabályokat kell megállapítani a 21. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően, a 13. cikk (1) bekezdésének 
és a 14. cikknek alkalmazására. 
____
* Az ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontját követő negyvenkét hónappal.

törölve

Indokolás

The possibility of a de minimis for small producers will provide a loophole for free-riders and 
will jeopardise the credibility of each national system. All the actors in the chain need to take 
up their part of the responsibilities. This addition of the Council should therefore be deleted.

Módosítás: 33
18. cikk (1) bekezdés (1a) albekezdés (új)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
bármely elemen, akkumulátoron és 
elemcsomagon jól látható, jól olvasható és 
letörölhetetlen formában fel legyen 
tüntetve kapacitása.

Indokolás

Re-introduces amendment 58 of EP first reading, which was accepted by the European 
Commission (COM(2005)0378).

Non-rechargeable batteries vary largely in price, which is partially due to their different 
capacity. All sorts of qualitative claims are made about the performance of non-rechargeable 
batteries. While information about the capacity is already given for rechargeable batteries, 
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this is not yet the case of non-rechargeable ones. In order to ensure clear and transparent 
information, consumers should be informed about the capacity of all batteries.

Módosítás: 34
III. melléklet B. rész

3. Az újrafeldolgozási eljárások legalább 
az alábbi újrafeldolgozási célokat kell, 
hogy elérjék:

(3) Az újrafeldolgozási eljárásoknak
legalább az alábbi újrafeldolgozási célokat 
kell elérniük:

a) a savas ólomelemek és -akkumulátorok 
az átlagos tömeget tekintve 65%-os 
újrafeldolgozása, beleértve az 
ólomtartalom technikailag lehetséges 
legteljesebb újrafeldolgozását is, a túlzott 
költségek egyidejű elkerülése mellett;

a) a savas ólomelemek és -akkumulátorok 
az átlagos tömeget tekintve 65%-os 
újrafeldolgozása, és a teljes 
ólomtartalomra vonatkozó „zárt hurok”;

b) nikkel-kadmium elemek és 
akkumulátorok az átlagos tömeget tekintve 
75%-os újrafeldolgozása, beleértve a 
kadmiumtartalom technikailag lehetséges 
legteljesebb újrafeldolgozását is, a túlzott 
költségek egyidejű elkerülése mellett; és

b) a nikkel-kadmium elemek és 
akkumulátorok az átlagos tömeget tekintve 
75%-os újrafeldolgozása, és a teljes 
kadmiumtartalomra vonatkozó „zárt 
hurok”; és

c) egyéb hulladékelemek és -
akkumulátorok az átlagos tömeget tekintve 
50%-os újrafeldolgozása. 

c) az egyéb hulladékelemek és -
akkumulátorok az átlagos tömeget tekintve 
55%-os újrafeldolgozása. 

A javasolt minimális újrahasznosítási 
célokat rendszeresen értékelni kell és meg
kell feleltetni az elérhető legjobb 
technológiáknak, illetve a tudományos és 
technikai haladásnak a 21. cikkben 
említett eljárással összhangban.

Indokolás

Re-introduces amendment 43 of EP first reading.
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INDOKOLÁS

Introduction and background

The main problem with batteries and accumulators is the presence of the heavy metals 
mercury, lead and cadmium. The damaging effects of the heavy metals mercury, cadmium 
and lead on the environment and health are clearly described in the original Commission 
proposal (COM(2003)723).

Already in its resolution of 25 January 1998, the Council asked the Commission to submit as 
soon as possible a proposal for a Community action programme to combat pollution of the 
environment with cadmium.

In accordance with Article 8 of Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and 
of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action 
Programme, the objective of the proposed Directive is:
• to restrict the disposal of waste batteries and accumulators;
• to reduce the volumes of hazardous batteries and accumulators produced; and
• to increase the level of collection and recycling of waste batteries and accumulators.

The Commission adopted its proposal for a new Directive on batteries and accumulators on 
24 November 2003. The European Parliament adopted its first-reading on 20 April 2004. The 
Council adopted its common position on 18 July 2005.

The main objectives, as adopted by the European Parliament in first reading, are:

1. the prevention of the use of heavy metals in batteries and accumulators
2. the collection, treatment, recycling and disposal of all waste batteries and 

accumulators in order to avoid the disposal of batteries containing hazardous 
substances

3. recycling the useful substances in batteries and accumulators
4. improving the environmental performance of batteries and accumulators 

Analysis of the Common Position

The common position incorporates many of the European Parliament's first-reading 
amendments, either verbatim, in part or in spirit. However, it does not reflect a number of 
amendments. The European Commission can support the common position taken as a 
package, provided that the level of environmental ambition is at least equivalent to the 
Commission’s proposal, in particular with respect to collection and recycling objectives. The 
4 main items of the first reading are discussed below:

1. Prevention of heavy metals
The main problem with batteries and accumulators is the presence of the heavy metals 
mercury, lead and cadmium. In 1998 mercury-containing ( = more than 5 ppm mercury) 
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batteries are prohibited for that reason, with an exemption for button cells in hearing aids and 
watches. The damaging effects of the heavy metals mercury, cadmium and lead on the 
environment and health are clearly described in the original Commission proposal. In the 
meantime, related EU legislation has banned the use of the heavy metals mercury, lead and 
cadmium in components and materials in vehicles placed on the market after 1 July 2003 and 
in new electrical and electronic equipment placed on the market after 1 July 2006.

The Parliament adopted a ban on mercury, cadmium and lead for all batteries, added with a 
list of exemptions. The Council, however adopted only a ban on mercury and cadmium for 
portable batteries, added with exemptions for emergency and alarm systems (including 
emergency lighting), medical equipment and cordless power tools. This means no ban on 
Nickel-Cadmium (NiCd) batteries for medical equipment and cordless power tools and no 
prevention measures for lead at all.

This is strange, because cadmium and lead are being removed from existing products (scrap 
vehicles, WEEE, PVC, plastics, etc.). As this directive incorporates measures restricting 
various damaging substances, it would also be logical to take similar measures with regard to 
the hazardous substances contained in batteries. Moreover, there is a clear trend towards 
nickel-metal hydride (NiMH) and lithium ion (Li-ion) batteries as replacements for NiCd 
batteries in electronic equipment.

Nickel Metal Hydride batteries are used already for 15 years and can offer up to three times 
the capacity of the same size standard Nickel Cadmium batteries. Due to their increased 
capacity and energy density features, users can expect a longer time between charges and 
longer running time. NiMH batteries can rapidly be charged and do not have memory effects. 
NiMH batteries are for example applied in cameras, cellular mobile telecom products, 
Notebook PC's, portable VCRs, TVs, portable stereos and CD players, cordless vacuum 
cleaners and cordless Power Tools.

Rechargeable Lithium ion Batteries are even more promising because of the high energy 
density, high capacity, light weight and high power.

Almost all battery producers produce the NiMH and Li-ion batteries as alternative for NiCd 
batteries for a large range of applications. NiMH and Li-ion batteries are promoted on many 
websites of battery producers, including for medical applications, emergency lightning and 
cordless power tools. A ban on NiCd batteries is justified. Such a ban will prevent the 
damaging and polluting effects of cadmium.

Different arguments are used for not banning NiCd batteries for cordless power tools. Fact is 
that NiMH batteries cannot be recharged as many times as NiCd batteries, but the capacity of 
NiMH is higher, so the lifetime capacity is similar to that of NiCd batteries. Above this NiMH 
batteries do not discharge during no-use, as NiCd batteries do. Another fact is that the 
performance of NiMH batteries in low temperature areas is similar to the performance of 
NiCd batteries. Also in the case of power tools, a NiMH battery is a good alternative for a 
NiCd battery. This is also stressed by the fact that there are many producers of NiMH 
batteries for cordless power tools1.

  
1 http://www.batteryprice.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=109
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A recent technological breakthrough from Milwaukee Electric Tool Company has resulted in 
the market introduction of Li-ion batteries for cordless power tools since July 2005. This 
battery now provides 28 volts of power at a weight that is slightly less than the current (NiMH 
and NiCd) 18 volt battery. The benefit of that added voltage lies in the fact that the new 
battery delivers significantly more power, up to twice the run time, and fade-free, consistent 
power throughout each usage cycle. In addition, unlike NiCd and NiMH battery platforms, the 
new Li-ion battery performs significantly better in extreme conditions such as hot or cold 
temperatures1.

Recently, also alternatives for industrial NiCd batteries are produced with a new Nickel-Zinc 
technology. The energy performance of these batteries is 50% higher and has lower costs. 
This battery can in the future possibly also be used in hybrid or completely electric vehicles.

In brief, if one wishes to make progress from the point of view of the environment by means 
of this directive, one should at least, where possible, limit the use of the heavy metals 
mercury, cadmium and lead in batteries. Because of widely available alternatives, this applies 
also for cadmium in emergency lightning, medical application and cordless power tools.

2. Collection
The European parliament decides in its first reading to collect 50% after six years and to 
collect 60% of the sealed portable batteries after ten years. The Council changed this is less 
ambitious target of 25% and 45% respectively.

3. Recycling
These provisions are accepted by the Council in general. The recycling-efficiencies in Annex 
IIIB are similar to the position of the European Parliament in first reading. The Council 
however did not accept the Parliament’s proposal for a closed loop of the lead or cadmium 
contained in a battery.

4. Environmental Performance
In the first reading the Parliament adopted provisions on the performance of batteries. This is 
not accepted in the Common position. It is however important that Member States promote 
research and encourage the producers to improve the overall environmental performance of 
batteries and accumulators throughout their entire life-cycle. Also the development and 
marketing of batteries and accumulators which contain smaller quantities of dangerous 
substances or which contain less polluting substances, in particular as substitutes for mercury, 
cadmium and lead is important.

Regarding labelling, the capacity of all batteries, accumulators and battery packs has to be 
indicated on them in a visible, legible and indelible form. On the basis of this information, 
consumers are able to choose for batteries with a higher performance and lifetime. Some 
batteries are cheap, but have a much shorter lifetime. For example the capacity of Alkaline 
batteries is about four times higher than the capacity of the Zinc-Carbon batteries. Allthough 
the price of the Zinc-Carbon batteries is half of the price of Alkaline batteries, buying 
Alkaline batteries is about two times more economic considering the capacity. Above this, 

  
1 http://www.mytoolstore.com/milwauke/v28_01.html
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Zinc-Carbon batteries contain much more lead: this is an important environmental reason not 
preferring Zinc-Carbon batteries.


