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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą dėl baterijų ir akumuliatorių bei dėl išeikvotų baterijų ir akumuliatorių 
priėmimo ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo
(5694 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (5694/5/2005 – C6-0268/2005),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą1 dėl Komisijos siūlymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai (KOM(2003)0723)2,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0000/2005),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. įpareigoja Pirmininką Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 nuoroda 

Atsižvelgdamas į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 
dalį ir 95 straipsnio 1 dalį, susijusias su 
šios direktyvos 4, 5 ir 18 straipsniais,

Atsižvelgdamas į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 
dalį,

Pagrindimas

Pagrindinis šios direktyvos tikslas – sumažinti neigiamą panaudotų baterijų poveikį aplinkai, 
taigi aplinkosaugai turėtų būti vienintelis teisinis pagrindas. Tai atitinka ir generalinio 
prokuroro (neprivalomą) nuomonę, 2005 m. gegužės 26 d. pateiktą byloje C-178/03 (Komisija 
prieš Europos Parlamentą ir Tarybą dėl PIC reglamento teisinio pagrindo), kurioje padaryta 

  
1 OL C 104 E, 2004 4 30, p. 355.
2 Dar nepaskelbta OL.
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išvada, kad dvejopas teisinis pagrindas nepriimtinas, jei neįmanoma suderinti kiekvienam iš 
jų nustatytų procedūrų, be to, jei teisės aktas apima tiek aplinkos, tiek ir vidaus rinkos 
aspektus, turi būti sukurtas teisės aktas, besiremiantis bendru teisiniu pagrindu, būtinu 
atsižvelgiant į pagrindinį arba dominuojantį tikslą arba komponentą, apibrėžtą teisės akte.

Pakeitimas 2
1 konstatuojamoji dalis

(1) Pageidautina suderinti nacionalines 
priemones, susijusias su baterijomis ir 
akumuliatoriais bei išeikvotomis 
baterijomis ir akumuliatoriais. Pagrindinis 
šios direktyvos tikslas – sumažinti žalingą 
baterijų ir akumuliatorių bei išeikvotų 
baterijų ir akumuliatorių poveikį aplinkai, 
tokiu būdu prisidedant prie aplinkos 
apsaugos, išsaugojimo ir aplinkos kokybės 
gerinimo. Taigi teisinis pagrindas yra 
Sutarties 175 straipsnio 1 dalis. Vis dėlto, 
remiantis Sutarties 95 straipsnio 1 dalimi, 
taip pat vertėtų imtis priemonių Bendrijos 
mastu, kad būtų suderinti reikalavimai dėl 
sunkiųjų metalų kiekio baterijose ir 
akumuliatoriuose ir jų ženklinimo ir 
užkirstas kelias konkurencijos 
iškraipymui Bendrijoje.

(1) Pageidautina suderinti nacionalines 
priemones, susijusias su baterijomis ir 
akumuliatoriais bei išeikvotomis 
baterijomis ir akumuliatoriais. Pagrindinis 
šios direktyvos tikslas – sumažinti žalingą 
baterijų ir akumuliatorių bei išeikvotų 
baterijų ir akumuliatorių poveikį aplinkai, 
tokiu būdu prisidedant prie aplinkos 
apsaugos, išsaugojimo ir aplinkos kokybės 
gerinimo. Taigi teisinis pagrindas yra 
Sutarties 175 straipsnio 1 dalis. 

Pagrindimas 

Pagrindinis šios direktyvos tikslas – sumažinti neigiamą panaudotų baterijų poveikį aplinkai, 
taigi aplinkosauga ir turėtų būti vienintelis teisinis pagrindas. Tai atitinka ir generalinio 
prokuroro (neprivalomą) nuomonę, 2005 m. gegužės 26 d. pateiktą byloje C-178/03 (Komisija 
prieš Europos Parlamentą ir Tarybą dėl PIC reglamento teisinio pagrindo), kurioje padaryta 
išvada, kad dvejopas teisinis pagrindas nepriimtinas, jei neįmanoma suderinti kiekvienam iš 
jų nustatytų procedūrų, be to, jei teisės aktas apima tiek aplinkos, tiek ir vidaus rinkos 
aspektus, turi būti sukurtas teisės aktas, besiremiantis bendru teisiniu pagrindu, būtinu 
atsižvelgiant į pagrindinį arba dominuojantį tikslą arba komponentą, apibrėžtą teisės akte.

Pakeitimas 3
8 konstatuojamoji dalis

(8) Pramoninių baterijų ir akumuliatorių 
pavyzdžių sąrašas apima baterijas ir 
akumuliatorius, naudojamus ligoninių 
avarinėse arba atsarginėse elektros 

Išbraukta.
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tiekimo sistemose, oro uostuose arba 
įstaigose, baterijas ir akumuliatorius, 
naudojamus traukiniuose arba 
lėktuvuose, ir baterijas ir akumuliatorius, 
naudojamus atviroje jūroje esančiuose 
naftos gavybos įrengimuose arba 
švyturiuose. Pavyzdžių sąrašas taip pat 
apima baterijas ir akumuliatorius, skirtus 
išimtinai parduotuvių ir restoranų 
portatyviniams apmokėjimo terminalams, 
parduotuvių brūkšninių kodų 
skaitytuvams, TV kanalų ir profesionalių 
studijų profesionaliai video įrangai, 
kalnakasių žibintams ir narų žibintams, 
pritvirtintiems atitinkamai prie kalnakasių 
arba narų šalmų, elektrinių durų 
atsargines baterijas ir akumuliatorius, 
kad jos neužsikirstų arba nesutraiškytų 
žmonių, baterijas ir akumuliatorius, 
naudojamus prietaisuose arba matavimo 
ir inžinerinėje įrangoje, ir baterijas ir 
akumuliatorius, naudojamus kartu su 
saulės baterijomis, fotogalvaniniais 
įrenginiais ir kitais įrengimais, skirtais 
atsinaujinančių energijos rūšių gavybai. 
Pramoninių baterijų ir akumuliatorių 
grupei taip pat priklauso baterijos ir 
akumuliatoriai, naudojami elektra 
varomose transporto priemonėse, 
pavyzdžiui, elektros automobiliuose, 
invalidų vežimėliuose, dviračiuose, oro 
uosto transporto priemonėse ir 
automatinėse transporto priemonėse. Be 
įtrauktų į šį negalutinį pavyzdžių sąrašą 
pramoniniais baterijomis ir 
akumuliatoriais turėtų būti laikomi visi 
nehermetiški ir ne automobilių baterijos ir 
akumuliatoriai. 

Pagrindimas

Netikslinga sudaryti baterijų naudojimo pavyzdžių sąrašą tam, kad jos būtų apibrėžtos kaip 
pramoninės baterijos. Tai turi paaiškinti pramoninių baterijų apibrėžimas, o ne ši 
konstatuojamoji dalis. Be to, daugelis pateiktų pavyzdžių neatitinka 3 straipsnyje pateikto 
apibrėžimo. Ši konstatuojamoji dalis klaidina, todėl turėtų būti išbraukta.
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Pakeitimas 4
9 konstatuojamoji dalis

(9) Portatyvinių baterijų ir akumuliatorių, 
t.y. visiškai hermetiškų baterijų ir 
akumuliatorių, kuriuos nesunkiai galėtų 
nešti vidutinis asmuo ir kurie nepriklauso 
nei automobilių, nei pramoninių baterijų 
ir akumuliatorių grupėms, pavyzdžių 
sąrašas apima buitinius elementus 
(pavyzdžiui, AA ir AAA baterijos) ir 
baterijas ir akumuliatorius, kuriuos 
vartotojai arba profesionalai naudoja 
mobiliuose telefonuose, nešiojamuose 
kompiuteriuose, bevielėje elektros 
įrangoje, žaisluose ir buitiniuose 
prietaisuose, pavyzdžiui, elektros dantų 
šepetėliuose, skustuvuose ir 
portatyviniuose dulkių siurbliuose 
(įskaitant panašią įrangą, naudojamą 
mokyklose, parduotuvėse, restoranuose, 
oro uostuose, įstaigose arba ligoninėse), ir 
visas baterijas, kurias vartotojai gali 
naudoti įprastinėje buitinėje įrangoje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Netikslinga sudaryti baterijų naudojimo pavyzdžių sąrašą tam, kad jos būtų apibrėžtos kaip 
pramoninės baterijos. Tai turi paaiškinti pramoninių baterijų apibrėžimas, o ne ši 
konstatuojamoji dalis. Be to, daugelis pateiktų pavyzdžių neatitinka 3 straipsnyje pateikto 
apibrėžimo. Ši konstatuojamoji dalis klaidina, todėl turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 5
10 konstatuojamoji dalis

(10) Komisija turėtų įvertinti šios 
direktyvos dalinio pakeitimo poreikį, 
atsižvelgdama į turimus techninius ir 
mokslinius duomenis. Visų pirma Komisija 
turėtų pakartotinai persvarstyti išimtį, 
susijusią su kadmio draudimu, numatytu 
portatyvinėms baterijoms ir 
akumuliatoriams, skirtiems bevielei 
elektros įrangai. Į belaidžių elektros 
įrankių pavyzdžių sąrašą įtraukti įrankiai 

(10) Komisija turėtų įvertinti šios 
direktyvos dalinio pakeitimo poreikį, 
atsižvelgdama į turimus techninius ir 
mokslinius duomenis. Visų pirma Komisija
turėtų pakartotinai persvarstyti išimtis, 
susijusias su gyvsidabrio ir kadmio 
draudimu, numatytu portatyvinėms
baterijoms ir akumuliatoriams, kad būtų 
galima papildomai apriboti išimčių 
sąrašą, jei gyvsidabrio ir (arba) kadmio 
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- tai įrankiai, kuriuos vartotojai ir 
profesionalai naudoja tekinimui, malimui, 
švitrinimui, šlifavimui, pjaustymui, 
pjovimui, kirpimui, gręžimui, skylių 
darymui, perforatoracijai, kalimui, 
kniedijimui, varžtų sukimui, poliravimui, 
arba medžio, metalo ir kitų medžiagų 
apdorojimui panašiu būdu, taip pat 
šienavimui, karpymui ir kitokiems 
sodininkystės darbams.

naudojimo šiuose įrenginiuose galima 
išvengti, nes rinkoje atsirado alternatyvų.

Pagrindimas

Iš naujo pateikia EP pirmojo svarstymo 23 pakeitimo dalį. 
Išimtys, susijusios su gyvsidabrio ir kadmio draudimu, turėtų nebegalioti atsiradus 
alternatyvoms.
Netikslinga sudaryti bevielės elektros įrangos sąrašą, kad jį būtų galima apibrėžti kaip 
bevielė elektros įranga. Tai turi paaiškinti šios direktyvos 3 straipsnyje pateiktas apibrėžimas, 
o ne ši konstatuojamoji dalis. 

Pakeitimas 6
17 konstatuojamoji dalis

(17) Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių 
tvarkymui skirto finansavimo pagrindiniai 
principai turi būti nustatomi Bendrijos 
lygmeniu. Finansavimo sistemos turi padėti 
siekti aukštų surinkimo ir perdirbimo 
normų ir įgyvendinti gamintojų
atsakomybės principą. Taigi gamintojai turi 
padengti surinktų baterijų ir akumuliatorių 
rinkimo, apdorojimo ir perdirbimo išlaidas 
minus pelną, gautą pardavus antrines 
žaliavas. Tam tikrais atvejais gali būti 
pagrįstas de minimis taisyklių nustatymas 
smulkiems gamintojams.

(17) Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių 
tvarkymui skirto finansavimo pagrindiniai 
principai turi būti nustatomi Bendrijos 
lygmeniu. Finansavimo sistemos turi padėti 
siekti aukštų surinkimo ir perdirbimo 
normų ir įgyvendinti gamintojų 
atsakomybės principą. Taigi gamintojai turi 
padengti surinktų baterijų ir akumuliatorių 
rinkimo, apdorojimo ir perdirbimo išlaidas 
minus pelną, gautą pardavus antrines 
žaliavas. 

Pagrindimas

Smulkiems gamintojams leidus pasinaudoti de minimis principu, atsiras spraga, kuria 
pasinaudos avantiūristai, ir kils pavojus kiekvienos nacionalinės sistemos patikimumui. Visi 
dalyviai turi prisiimti savo įsipareigojimų dalį. 
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Pakeitimas 7
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

(18a) Galutiniai vartotojai turi būti 
informuojami apie jų perkamų baterijų 
talpą, kad galėtų pasirinkti. 

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 5 pakeitimo dalį, kuriam pritarė Europos Komisija
(KOM(2005)378). 
Pakartotinai neįkraunamų baterijų kaina labai įvairi ir iš dalies priklauso nuo jų talpos. Visų 
rūšių pretenzijos, susijusios su pakartotinai neįkraunamomis baterijomis, reiškiamos dėl jų 
eksploatacijos parametrų. Nors šiuo metu jau pateikiama informacija apie pakartotinai 
įkraunamų baterijų talpą, ji nepateikiama neįkraunamų baterijų atveju. Siekiant užtikrinti, 
kad informacija būtų aiški ir skaidri, vartotojai turėtų būti informuoti apie visų baterijų talpą.

Pakeitimas 8
1 straipsnis

Dalykas Tikslas
Ši direktyva nustato:
1) baterijų ir akumuliatorių pateikimo į 
rinką ir

Pagrindinis šios direktyvos tikslas yra 
užkirsti kelią naudoti sunkiuosius metalus
baterijoms ir akumuliatoriams gaminti ir, 
be to, skatinti visų išeikvotų baterijų ir 
akumuliatorių rinkimą, apdorojimą ir 
perdirbimą, kad būtų išvengta baterijų, 
turinčių pavojingų medžiagų, išmetimo ir 
būtų skatinamas naudingų medžiagų 
perdirbimas.
Šia direktyva taip pat siekiama gerinti 
baterijų ir akumuliatorių ekologiškumą ir 
visų ūkio subjektų, dalyvaujančių bet 
kuriame elektros ir elektroninės įrangos 
naudojimo etape, aplinkosaugos veiklą, 
pvz., gamintojų, platintojų ir galutinių 
vartotojų, ypač tų ūkio subjektų, kurie 
tiesiogiai susiję su baterijų ir 
akumuliatorių atliekų apdorojimu. 

2) specialias išeikvotų baterijų ir 
akumuliatorių rinkimo, apdorojimo, 
perdirbimo ir šalinimo taisykles, 
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papildančias atitinkamus Bendrijos teisės 
aktus dėl atliekų.

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 7 ir 8 pakeitimų dalis.
Pagrindinis Baterijų direktyvos tikslas – uždrausti naudoti sunkiuosius metalus baterijoms ir 
akumuliatoriams gaminti. Kadmis, gyvsidabris ir švinas daro žymų poveikį aplinkos kokybei. 
Antrasis šios direktyvos prioritetas – skatinti ir suderinti baterijų surinkimą ir perdirbimą.

Pakeitimas 9
3 straipsnio 3 dalis

3) „portatyvios baterijos arba 
akumuliatoriai“ – tai baterijos arba 
akumuliatoriai, kurie:

3) „portatyvios baterijos arba 
akumuliatoriai“ – tai baterijos, diskiniai 
galvaniniai elementai, baterijų pakuotės
arba akumuliatoriai, kurie:

a) yra hermetiški ir a) yra hermetiški ir 

b) gali būti nešami rankose, ir b) sveria mažiau nei 1 kilogramą, ir
c) nepriklauso nei pramoninių, nei 
automobilių baterijų ir akumuliatorių 
grupėms,

c) yra tiek vartotojų, tiek ir profesionalių 
naudotojų naudojami arba numatyti 
naudoti įrenginiuose, išvardytuose 
direktyvos 2002/96/EB IA ir IB prieduose, 
arba kituose įrengimuose;

Pagrindimas

Baterijų pakuotės ir diskiniai galvaniniai elementai turi būti aiškiai nurodyti portatyvių 
baterijų apibrėžime, siekiant užtikrinti, jog jiems bus taikomi surinkimo ir apdorojimo 
reikalavimai. Šis apibrėžimas suteikia daugiau aiškumo, jei jis remiasi galiojančia WEEE 
direktyva. Apibrėžime turėtų būti nurodytas svoris, pagal kurį portatyvios baterijos 
atskiriamos nuo kitų, kad būtų išvengta neaiškumų. 

Pakeitimas10
3 straipsnio 6 dalis

6) „pramoninės baterijos arba
akumuliatoriai“ – tai baterijos arba 
akumuliatoriai, skirti išimtinai 
pramoniniam arba profesionaliam 
naudojimui arba naudojami visų rūšių 

6) „pramoninės baterijos arba 
akumuliatoriai“ – tai baterijos arba 
akumuliatoriai, kurie naudojami arba 
numatyti naudoti pramonėje, pavyzdžiui, 
kaip avariniai arba varomieji elektros 
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elektros transporto priemonėse; šaltiniai, ir kurie nepriklauso „portatyvių 
baterijų arba akumuliatorių“ grupei, kaip 
apibrėžta 3 punkte;

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 85 pakeitimo dalį. 
Siekiant, kad būtų išvengta spragų apibrėžimuose arba apibrėžimų sutapimų, turėtų būti 
aiškiai nurodyta, kad pramoninė baterija nėra portatyvi baterija. 

Pakeitimas11
3 straipsnio 8 dalis

8) „ perdirbimas“ – atliekų medžiagų 
pakartotinis perdirbimas gamybos proceso 
metu, kad jos būtų naudojamos pirminėms 
arba kitokioms reikmėms, tačiau 
nenaudojant energijos gavybos ;

8) „perdirbimas“ – atliekų medžiagų 
pakartotinis perdirbimas gamybos proceso 
metu, kad jos būtų naudojamos pirminėms 
reikmėms, tačiau nenaudojant energijos 
gavybos, kai naudojamos degiosios 
atliekos, kurias tiesiogiai deginant su 
kitomis arba be kitų atliekų išsiskyrusi 
šiluma yra būdas energijai išgauti;

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 18 pakeitimo dalį. 

Šis apibrėžimas turėtų atitikti WEEE direktyvos 3 straipsnio e punkte pateiktą perdirbimo 
apibrėžimą.

Pakeitimas 12
3 straipsnio 12 dalis

12) „gamintojas“ – tai bet kuris asmuo 
valstybėje narėje, kuris nepriklausomai nuo 
pardavimo būdo, įskaitant ir Europos 
Parlamento ir Tarybos 1997m. gegužės 20 
d. direktyvos 97/7/EB dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su nuotolinės 
prekybos sutartimis, numatytą nuotolinių 
ryšių naudojimą, valstybės narės 
teritorijoje užsiima profesionaliu baterijų 
ir akumuliatorių, įskaitant įmontuotus į 
prietaisus ar transporto priemones,
pateikimu į rinką;

12) „gamintojas“ – tai bet kuris asmuo 
valstybėje narėje, kuris nepriklausomai nuo 
pardavimo būdo, įskaitant ir Europos 
Parlamento ir Tarybos 1997m. gegužės 20 
d. direktyvos 97/7/EB dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su nuotolinės 
prekybos sutartimis, numatytą nuotolinių 
ryšių naudojimą: 
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a) gamina  ir parduoda savo ženklu 
pažymėtas baterijas arba akumuliatorius, 
įskaitant įmontuotus į prietaisus ar 
transporto priemones; 

b) perparduoda savo ženklu pažymėtas 
arba į prietaisus įmontuotas baterijas ar 
akumuliatorius, pagamintus kito tiekėjo, 
su sąlyga, kad šio tiekėjo tapatybė negali 
būti nustatyta;
c) užsiima profesionaliu baterijų, 
akumuliatorių arba prietaisų importu ar 
eksportu į Bendrijos rinką;

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 20 pakeitimo dalį. 

Nuo gamintojo apibrėžimo priklauso jo atsakomybės laipsnis. Pagal EEĮA direktyvos 3 
straipsnio i punktą EEĮ gamintojas yra atsakingas už įmontuotas baterijas. Baterijų 
gamintojas atsako už išimtas baterijas. Remiantis II priedo 1 dalies trečia įtrauka, už baterijų 
iš EEĮA pašalinimą atsako EEĮ gamintojas. Baterijų gamintojas atsako nuo šio momento, jei 
galima nustatyti jo tapatybę. Turėtų būti užkirstas kelias tam, kad tiek EEĮ gamintojas, tiek ir 
baterijų gamintojas būtų tuo pat metu atsakingi už baterijas, nes praktikoje dėl to galėtų kilti 
sunkumų. 

Pakeitimas 13
3 straipsnio 16a dalis (nauja)

16a) „surinkimo norma“ – tai dydis 
procentais, gautas atitinkamoje valstybėje 
narėje atitinkamais kalendoriniais metais 
7 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 
surinktų išeikvotų portatyvių baterijų ir 
akumuliatorių svorį padalijus iš vidutinio 
metinio tais kalendoriniais ir dvejais 
ankstesniais kalendoriniais metais 
parduotų portatyvių baterijų ir 
akumuliatorių svorio šioje valstybėje 
narėje; 
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Pagrindimas
Surinkimo norma turi būti apibrėžta šiame straipsnyje, o ne straipsnyje dėl surinkimo
uždavinių, todėl tas pats tekstas perkeliamas į šį straipsnį. 

Pakeitimas 14
3 straipsnio 16b dalis (nauja)

16b) „uždarasis ciklas“ reiškia, kad
išnaudotų baterijų arba akumuliatorių 
metalas bus pakartotinai panaudotas 
naujiems produktams gaminti. 

Pagrindimas

Uždarasis ciklas turėtų būti apibrėžtas siekiant išaiškinti IIIB priedo pakeitimą dėl 
perdirbimo. 

Pakeitimas 15
4 straipsnio 1 dalies b punktas

b) portatyvūs baterijos ir akumuliatoriai, 
įskaitant montuojamus prietaisuose, 
kuriose kadmis sudaro didesnę nei 0,002 % 
svorio dalį. 

b) visos baterijos ir akumuliatoriai, 
įskaitant montuojamus prietaisuose, 
kuriose kadmis sudaro didesnę nei 0,002 % 
svorio dalį; 

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 23 pakeitimo dalį. 

Kadmis ir švinas pašalinami iš dabartinių gaminių (transporto priemonių metalo laužo, 
WEEE, PVC, plastiko ir t.t.). Šių kenksmingų medžiagų naudojimas baterijoms gaminti taip 
pat turėtų būti apribotas. Be to, yra aiški tendencija NiCd baterijas keisti nikelio-metalo 
hidrido ir ličio-jonų baterijomis. Net ir NiCd baterijų gamintojai propaguoja NiMH baterijas 
ir Li-jonų baterijas kaip NiCd baterijų pakaitalą, įskaitant baterijas, skirtas medicinos 
įrenginiams, avarinio apšvietimo sistemoms ir bevielei įrangai. NiCd baterijų uždraudimas 
pagrįstas. Šis draudimas užkirs kelią kenksmingam kadmio poveikiui ir taršai. 

Pakeitimas 16
4 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)
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ba) portatyvūs baterijos ir akumuliatoriai, 
įskaitant montuojamus prietaisuose, 
kuriose švinas sudaro didesnę nei 0,004% 
svorio dalį.

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 23 ir 82 pakeitimų dalis.
Kadmis ir švinas šalinami iš dabartinių gaminių (transporto priemonių metalo laužo, EEĮA, 
PVC, plastiko ir t.t.). Šių kenksmingų medžiagų naudojimas baterijoms gaminti taip pat turėtų 
būti apribotas. Šis draudimas naudoti šviną netaikomas autonominėms arba pramoninėms 
baterijoms, kadangi dabartinių sistemų sąlygomis galima surinkti beveik 100% šių baterijų.

Pakeitimas 17
4 straipsnio 3 dalis

3. 1 straipsnio b punkte apibrėžtas 
draudimas netaikomas portatyviems 
baterijoms ir akumuliatoriams, 
numatytiems naudoti:

3. 1 straipsnio b punkte apibrėžtas 
draudimas netaikomas: 

a) avarinėse ir signalizacijos sistemose, 
įskaitant avarinį apšvietimą; 

a) portatyviems baterijoms ir 
akumuliatoriams, numatytiems naudoti
avarinėse ir signalizacijos sistemose, 
įskaitant avarinį apšvietimą; 

b) medicinos įrangoje arba b) kadmiui, naudojamam gaminti
baterijas ir akumuliatorius, skirtus 
pramonės įrenginiams, arba 

c) bevielėje įrangoje. c) kadmiui, naudojamam gaminti
baterijas ir akumuliatorius, skirtus 
lėktuvams ir traukiniams, išskyrus NiCd 
baterijas, naudojamas elektrinėse 
transporto priemonėse, kadangi šiems 
įrenginiams taikomos direktyvos 
2000/53/EB 4 straipsnio 2 dalies a punkto 
nuostatos. 

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 23 ir 82 pakeitimų dalis. Beveik visi baterijų gamintojai 
kaip NiCd baterijų pakaitalą gamina NiMH ir Li-jonų baterijas, skirtas daugeliui įrenginių. 
NiMH ir Li-jonų baterijos propaguojamos daugelyje baterijų gamintojų tinklalapių, įskaitant 
baterijas, skirtas medicinos įrenginiams, avarinio apšvietimo sistemoms ir bevielei įrangai. 
Netaikyti draudimo naudoti NiCd baterijas šiuose įrenginiuose nėra pagrindo. Išimtis dėl 
kadmio baterijų naudojimo pramonės įrenginiuose, traukiniuose ir lėktuvuose pagrįsta, 
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kadangi šiuo metu rinkoje esama labai nedaug alternatyvų. 

Pakeitimas 18
4 straipsnio 4 dalis

4. Komisija per ketverius metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos persvarsto 3 
dalies c punkte apibrėžtą išimtį ir pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
ir, jei reikia, atitinkamus pasiūlymus, 
susijusius su draudimu baterijose ir 
akumuliatoriuose naudoti kadmį. 

4. Remdamiesi Komisijos siūlymu, 
Europos Parlamentas ir Taryba, 
atsižvelgdami į techninę pažangą, 
persvarsto 3 dalyje apibrėžtas išimtis ir 
apriboja šių išimčių sąrašą, jei 
gyvsidabrio, kadmio ir (arba) švino 
naudojimo išvardytais naudojimo atvejais 
galima išvengti, nes rinkoje yra tinkamų 
alternatyvų.  

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 23 pakeitimo dalį. 

Jei įmanoma, gyvsidabrio, kadmio ir švino naudojimas turėtų būti papildomai apribotas, kad 
būtų užkirstas kelias šių žalingų medžiagų kenksmingam poveikiui ir taršai.

Pakeitimas 19
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Geresnė ekologija

Valstybės narės skatina mokslinius 
tyrimus ir remia gamintojus, siekdamos
gerininti baterijų ir akumuliatorių 
ekologiškumas bet kuriame jų naudojimo 
etape, o į rinką būtų tiekiami baterijos ir 
akumuliatoriai, kuriuose yra mažiau
pavojingų arba mažiau taršių medžiagų, 
visų pirma galinčių pakeisti gyvsidabrį, 
kadmį ir šviną.
Valstybės narės, siekdamos padėti 
įgyvendinti šiuos tikslus, skatina šių sričių 
mokslinius tyrimus ir plėtrą.
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Pagrindimas
Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 24 pakeitimą, kad būtų įgyvendintas tikslas gerinti 
baterijų ekologiškumą.

Pakeitimas 20
6 straipsnis

Valstybės narės siekia padidinti išnaudotų 
baterijų ir akumuliatorių surinkimą atskirai, 
atsižvelgdamos į transporto poveikį 
aplinkai, ir sumažinti baterijų ir 
akumuliatorių šalinimą kartu su 
nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.

Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad padidintų išnaudotų 
baterijų ir akumuliatorių surinkimą atskirai 
ir apribotų baterijų ir akumuliatorių 
galutinį šalinimą, kad būtų užtikrintas kuo 
didesnis visų išnaudotų baterijų ir 
akumuliatorių, kurių naudojimas 
neuždraustas pagal 4 straipsnį, 
perdirbimo laipsnis.

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 27 pakeitimą.
Išeikvotų baterijų perdirbimo nuostatos turėtų būti taikomos tik rinkoje esančioms baterijoms, 
kurias leidžiama naudoti. Kadmis ir gyvsidabris iš baterijų, kurias, remiantis direktyva, 
naudoti uždrausta, turėtų būti pašalinti. 

Pakeitimas 21
7 straipsnio 1 dalies a ir aa punktai (nauji)

a) suteikia galutiniams vartotojams 
galimybę išmesti išeikvotas portatyvias 
baterijas arba akumuliatorius prieinamuose 
surinkimo punktuose jų teritorijoje, 
atsižvelgiant į gyventojų tankumą;

a) suteikia galutiniams vartotojams 
galimybę išmesti išeikvotas portatyvias 
baterijas arba akumuliatorius prieinamuose 
surinkimo punktuose jų teritorijoje;

aa) užtikrina, kad galutiniai vartotojai 
pristatytų išeikvotas baterijas ir 
akumuliatorius į surinkimo punktus, 
nurodytus a punkte;  

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 28 ir 29 pakeitimus.

Surinkimas prasideda, kai galutiniai vartotojai pristato baterijas ir akumuliatorius.

Pakeitimas22
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7 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
galutiniai vartotojai būtų įpareigoti 
grąžinti išeikvotas pramonines ir 
automobilių baterijas bei akumuliatorius į
surinkimo sistemą. 

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 47 pakeitimą, kuriam pritarė Europos Komisija
(KOM(2005)378). 

Siekiant užtikrinti kiek įmanoma aukštesnę surinkimo normą, galimi vartotojai turėtų būti 
įpareigoti grąžinti išeikvotas pramonės ir automobilių baterijas. Tai galima būtų pasiekti 
rengiant informacines kampanijas ir derinant veiksmus su vietinių valdžios institucijų 
veiksmais, skirtais surinkimo normai didinti. Šis reikalavimas užbaigia grąžinimo 
įpareigojimą, skirtą gamintojams. 

Pakeitimas 23
9 straipsnio 1 dalis

1. Šiame straipsnyje „surinkimo norma“ –
tai dydis procentais, gautas atitinkamoje 
valstybėje narėje atitinkamais 
kalendoriniais metais 7 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta tvarka surinktų išeikvotų 
portatyvių baterijų ir akumuliatorių svorį 
padalinus iš vidutinio metinio tais 
kalendoriniais ir dvejais ankstesniais 
kalendoriniais metais parduotų portatyvių 
baterijų ir akumuliatorių svorio šioje 
valstybėje narėje. Valstybės narės pirmą 
kartą apskaičiuoja surinkimo normą 
šeštiesiems pilniems kalendoriniams 
metams po šios direktyvos įsigaliojimo. 

1. Valstybės narės pirmą kartą apskaičiuoja 
surinkimo normą kaip apibrėžta 3 
straipsnio 16a punkte ketvirtiesiems
pilniems kalendoriniams metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo. 

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 34 pakeitimą.
Surinkimo normos apibrėžimas neturėtų būti pateiktas šiame straipsnyje; jis turėtų būti 
perkeltas į 3 straipsnį.

Pakeitimas 24
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9 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

a) 25 % per ...*; a) 50% per ...*;

b) 45 % per ...**.
______

* Šešerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo.

** Dešimt metų po šios direktyvos 
įsigaliojimo. 

b) 60% per ...**.
______

* Šešerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo.

** Dešimt metų po šios direktyvos 
įsigaliojimo. 

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 34 pakeitimą. 

Turi būti iškelti žymiai didesni uždaviniai tam, kad būtų pagerintos baterijų metalų 
perdirbimo ir tolesnio panaudojimo ekonominiam ciklui galimybės bei užkirstas kelias šiems
metalams patekti į aplinką. 

Pakeitimas 25
9 straipsnio 4 dalis

4. Remiantis 21 straipsnio 2 dalyje 
apibrėžta procedūra:

4. Remiantis 21 straipsnio 2 dalyje 
apibrėžta procedūra nustatoma bendra 
metodologija metinei portatyvių baterijų ir 
akumuliatorių pardavimo galutiniams 
vartotojams apimčiai nustatyti per …*.

a) gali būti sudaryti tarpiniai planai, kad 
valstybės narės galėtų išvengti sunkumų, 
kylančių dėl specifinių nacionalinių 
sąlygų, susijusių su 2 dalyje apibrėžtų 
reikalavimų įvykdymu;
b) nustatoma bendra metodologija metinei 
portatyvių baterijų ir akumuliatorių 
pardavimo galutiniams vartotojams 
apimčiai nustatyti per …*.

____

* Vienerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo. 

____

* Vienerius metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo. 
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Pagrindimas

Iš naujo pateikia EP pirmojo svarstymo 34 pakeitimą. Nepagrįsta Tarybos apibrėžta išimtis 
turėtų būti išbraukta. Kadangi duomenys apie svorį išreiškiami procentais, valstybės narės 
nebegali remtis argumentu dėl specifinių nacionalinių sąlygų. 

Pakeitimas 26
9 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Ne vėliau kaip …* Komisija Sutarties 
251 straipsnyje nustatyta tvarka pateikia 
siūlymą dėl surinkimo uždavinių 
didinimo. ___
* Praėjus aštuoneriems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 34 pakeitimą. 

Surinkimo uždaviniai turi būti patobulinti, kad ir toliau būtų užkertamas kelias 
nekontroliuojamam baterijų išmetimui į aplinką. 

Pakeitimas 27
10 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip …*: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip …*: 

a) gamintojai arba trečiosios šalys, 
remdamosi geriausiomis taikomomis 
technologijomis, sudaro schemas, skirtas 
išnaudotų baterijų ir akumuliatorių 
apdorojimui ir perdirbimui; ir 

a) gamintojai arba trečiosios šalys, 
remdamosi geriausiomis taikomomis 
technologijomis, sukurtomis sveikatai ir 
aplinkai saugoti, sudaro schemas, skirtas 
išnaudotų baterijų ir akumuliatorių 
apdorojimui ir perdirbimui; ir 

b) visų žinomų baterijų ir akumuliatorių, 
surinktų 7 straipsnyje nustatyta tvarka, 
apdorojimas ir perdirbimas atliekamas 
remiantis šiomis sistemomis.

b) visų žinomų baterijų ir akumuliatorių, 
surinktų 7 straipsnyje nustatyta tvarka, 
apdorojimas ir perdirbimas atliekamas
remiantis sistemomis, atitinkančiomis bent 
jau Bendrijos teisės aktus, visų pirma 
susijusius su sveikata, sauga ir atliekų 
valdymu.

Vis dėlto valstybės narės gali Sutartyje 
nustatyta tvarka išmesti surinktas 

Vis dėlto valstybės narės gali Sutartyje 
nustatyta tvarka išmesti surinktas 
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portatyvias baterijas arba akumuliatorius, 
kuriuose yra kadmio, gyvsidabrio arba 
švino į sąvartynus arba sandėliuoti juos 
požeminėse saugyklose, skirtose 
palaipsniui sunaikinti sunkiuosius metalus 
arba tuo atveju, kai nėra perspektyvios 
galutinės rinkos. Valstybės narės paskelbia 
priemonių projektą, sudarytą remiantis 
1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, 
nustatančios informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką, 
nuostatomis.
___

* Praėjus trejiems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo. 

portatyvias baterijas arba akumuliatorius, 
kuriuose yra kadmio, gyvsidabrio arba 
švino į sąvartynus arba sandėliuoti juos 
požeminėse saugyklose, skirtose 
palaipsniui sunaikinti sunkiuosius metalus, 
jei nėra perspektyvios galutinės rinkos. 
Valstybės narės paskelbia priemonių 
projektą, sudarytą remiantis 1998 m. 
birželio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios 
informacijos apie techninius standartus ir 
reglamentus teikimo tvarką, nuostatomis. 
____
* Praėjus trejiems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo. 

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 120 pakeitimą. 

Svarbu, kad reikalavimai, apibrėžiantys apdorojimą ir perdirbimą, būtų atskiriami ir 
skirtingi. Kadangi egzistuoja daug įvairių ir gerai žinomų apdorojimo technologijų, šiuo 
atveju bus sunku pateikti teisinį „geriausių taikomų technologijų“ apibrėžimą. Dėl to 
rekomenduojama, kad žemiausias apdorojimą reglamentuojantis standartas atitiktų Bendrijos 
teisės aktus, susijusius su sveikata, sauga ir atliekų valdymu.

Pakeitimas 28
10a straipsnis (naujas)

10a straipsnis
Naujos perdirbimo technologijos

1. Valstybės narės skatina visų rūšių 
baterijų ir akumuliatorių naujų 
perdirbimo ir apdorojimo technologijų 
plėtrą ir aplinkai tinkamų bei nebrangių 
perdirbimo būdų mokslinius tyrimus. 
2. Valstybės narės skatina atliekų 
tvarkymo įmones diegti pripažintas 
aplinkosaugos vadybos sistemas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(EB) Nr.761/2001 dėl organizacijų 
savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
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aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS).    

Pagrindimas

Vėl pateikia pirminio Komisijos siūlymo 17 straipsnio tekstą. 

Pakeitimas 29
11 straipsnis

Valstybės narės uždraudžia išeikvotų 
pramoninių arba automobilių baterijų ir 
akumuliatorių šalinimą užkasant juos 
sąvartynuose arba sudeginant. Visgi 
baterijų ir akumuliatorių, kurie buvo 
apdoroti ir perdirbti, kaip apibrėžta 10 
straipsnio 1 dalyje, liekanos gali būti 
šalinamos užkasant jas sąvartynuose arba 
sudeginant.

Valstybės narės uždraudžia išeikvotų 
pramoninių arba automobilių baterijų ir 
akumuliatorių šalinimą užkasant juos 
sąvartynuose arba sudeginant. 

Pagrindimas

Vėl pateikia pirminio Komisijos siūlymo 17 straipsnio tekstą.

Pakeitimas 30
13 straipsnio 1 dalies įžanga

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai arba trečiosios šalys, 
veikiančios jų vardu, padengtų visas neto 
išlaidas, atsiradusias dėl: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
gamintojai arba trečiosios šalys, 
veikiančios jų vardu, ne vėliau kaip …*
padengtų visas neto išlaidas, atsiradusias 
dėl: 
____

* Praėjus dvejiems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 44 pakeitimą. 
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Formuluotė atitinka WEEE direktyvos (2002/96/EB) 8 straipsnio 1 ir 2 dalis. Reikalingas 
aiškus terminas, apibrėžiantis atskiro gamintojo atsakomybės pradžią, kuris taip pat turėtų 
būti taikomas ir išeikvotų portatyvių baterijų surinkimui. 

Pakeitimas 31
13 straipsnio 2a dalis (naujas)

2a. Baterijų ir akumuliatorių, patekusių į 
rinką iki šios direktyvos įsigaliojimo 
(vadinamųjų „istorinių atliekų“),
surinkimo, apdorojimo, perdirbimo ir 
aplinkai tinkamo atsikratymo išlaidas 
dengia gamintojai.  

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 49 pakeitimą.

Turi būti aiškiai apibrėžta, kad gamintojai taip pat įpareigoti padengti „istorinių atliekų“ 
surinkimo, surinkimo, apdorojimo, perdirbimo ir aplinkai tinkamo atsikratymo išlaidas. Toks 
įpareigojimas jau buvo pateiktas pirminiame Komisijos siūlyme (KOM (2003)0723 23 
straipsnio 1 dalis). 

Pakeitimas 32
15 straipsnis

15 straipsnis
Smulkūs gamintojai 

Jei reikia, ne vėliau kaip per …* 21 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
parengiamos de minimis taisyklės, 
kuriomis remiantis taikomos 13 straipsnio 
1 dalies ir 14 straipsnio nuostatos. 
____
*  42 mėnesius po šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Smulkiems gamintojams leidus pasinaudoti de minimis principu, atsiras spraga, kuria 
pasinaudos avantiūristai ir dėl kurios kils pavojus kiekvienos nacionalinės sistemos 
patikimumui. Visi ūkio subjektai turi prisiimti savo įsipareigojimų dalį.

Pakeitimas 33
18 straipsnio 1 dalies 1a papunktis (naujas)

Valstybės narės užtikrina, kad visų 
baterijų, akumuliatorių ir baterijų 
pakuočių talpa būtų ant jų pažymėta gerai 
matomu, įskaitomu ir nenuplaunamu 
būdu. 

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 58 pakeitimą, kuriam pritarė Europos Komisija
(KOM(2005)378). 

Pakartotinai neįkraunamų baterijų kaina labai įvairi ir iš dalies priklauso nuo jų talpos. Visų 
rūšių pretenzijos, susijusios su pakartotinai neįkraunamomis baterijomis, reiškiamos dėl jų 
eksploatacijos parametrų. Nors šiuo metu jau pateikiama informacija apie pakartotinai 
įkraunamų baterijų talpą, ji nepateikiama neįkraunamų baterijų atveju. Siekiant užtikrinti, 
kad informacija būtų aiški ir skaidri, vartotojai turėtų būti informuoti apie visų baterijų talpą.

Pakeitimas  34
III priedo B dalis

3. Antriniu perdirbimu turėtų būti siekiama 
bent jau šių uždavinių: 

3. Antriniu perdirbimu turėtų būti siekiama 
bent jau šių uždavinių: 

a) vidutiniškai perdirbti 65 % (pagal svorį) 
švino rūgštinių baterijų ir akumuliatorių, 
įskaitant švino kuo aukštesnio laipsnio
perdirbimą, naudojant tinkamiausias 
technologijas ir vengiant per didelių 
išlaidų;

a) vidutiniškai perdirbti 65 % (pagal svorį) 
švino rūgštinių baterijų ir akumuliatorių ir 
visam gautam švinui taikyti uždarojo ciklo 
sistemą;

(b) vidutiniškai perdirbti 75 % (pagal 
svorį) nikelio–kadmio baterijų ir 

b) vidutiniškai perdirbti 65 % (pagal svorį) 
švino rūgštinių baterijų ir akumuliatorių ir 
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akumuliatorių, įskaitant kadmio kuo 
aukštesnio laipsnio perdirbimą, naudojant
tinkamiausias technologijas ir vengiant 
per didelių išlaidų; ir 

visam gautam švinui taikyti uždarojo ciklo 
sistemą; ir 

(c) vidutiniškai perdirbti 50 % (pagal svorį) 
kitų baterijų ir akumuliatorių. 

c) vidutiniškai perdirbti 55 % (pagal svorį) 
kitų baterijų ir akumuliatorių. 

Pasiūlyti mažiausi perdirbimo uždaviniai 
turi būti reguliariai vertinami ir derinami 
su geriausiomis taikomomis 
technologijomis ir  mokslo ir technikos 
pažanga 21 straipsnyje nustatyta tvarka. 

Pagrindimas

Vėl pateikia EP pirmojo svarstymo 43 pakeitimą.
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EXPLANATORY STATEMENT

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 
Pakeitimas s, either verbatim, in part or in spirit. However, it does not reflect a number of 
Pakeitimas s. 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
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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) 
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 
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NiCd battery. This is also stressed by the fact that there are many producers of NiMH 
batteries for cordless power tools1.

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 
temperatures2.

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, 

  
1 http://www.batteryprice.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=109
2 http://www.mytoolstore.com/milwauke/v28_01.html
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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, 
Zinc-Carbon batteries contain much more lead: this is an important environmental reason not 
preferring Zinc-Carbon batteries. 


