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PR_COD_2am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.



PR\579597PL.doc 3/30 PE 362.634v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................5

UZASADNIENIE (w języku angielskim) .............................................................................27



PE 362.634v01-00 4/30 PR\579597PL.doc

PL



PR\579597PL.doc 5/30 PE 362.634v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady przyjętego przez Radę w dniu 18 lipca 2005 r. w 
sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz odpadów w postaci baterii i akumulatorów i uchylającej dyrektywę 
91/157/EWG
(5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5694/5/2005 – C6-0268/2005),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące projektu Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0379)2,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Umocowanie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1, jak również jego art. 
95 ust. 1 w związku z art. 4, 5 i 18 
niniejszej dyrektywy,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust.

Uzasadnienie

Głównym celem niniejszej dyrektywy jest ograniczenie negatywnego oddziaływania zużytych 
baterii na środowisko naturalne, dlatego wyłączną podstawę prawną dyrektywy powinien 

  
1 Dz. U. C 104 z 30.04.2004, str. 355.
2 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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stanowić przepis Traktatu dotyczący ochrony środowiska naturalnego. Stanowisko to jest 
zgodne również z (niewiążącą wprawdzie) opinią rzecznika generalnego w sprawie C-178/03, 
wydaną w dniu 26 maja 2005 r. (w sprawie Komisji przeciwko Parlamentowi i Radzie 
dotyczącej podstaw prawnych rozporządzenia w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych 
chemikaliów). W swojej opinii rzecznik stwierdził, iż nie ma możliwości ustanowienia 
podwójnej podstawy prawnej w przypadku, gdy przewidzianych dla nich procedur nie można  
pogodzić. Rzecznik stwierdził także, że jeżeli określony akt prawny ma znaczenie zarówno dla 
dziedziny środowiska naturalnego, jak i dla rynku wewnętrznego, musi on zostać oparty na 
jednej podstawie prawnej, takiej, o jakiej przesądza główny lub dominujący cel lub element 
przedmiotowego aktu.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 1

(1) Wskazanym jest, aby zharmonizować 
środki krajowe dotyczące baterii i 
akumulatorów oraz odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów. Podstawowym 
celem niniejszej dyrektywy jest 
zminimalizowanie ujemnego wpływu 
baterii i akumulatorów oraz odpadów w 
postaci baterii i akumulatorów na 
środowisko, a tym samym przyczynienie 
się do ochrony, utrzymania i poprawy 
jakości środowiska. Dlatego też podstawę 
prawną stanowi art. 175 ust. 1 Traktatu. 
Jednakże właściwym jest również podjęcie 
środków na poziomie Wspólnoty na 
podstawie art. 95 ust. 1 Traktatu w celu 
zharmonizowania wymogów dotyczących 
zawartości metali ciężkich w bateriach i 
akumulatorach oraz wymogów 
dotyczących ich etykietowania oraz w celu 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i uniknięcia 
zniekształcenia konkurencji w ramach 
Wspólnoty.

(1) Wskazanym jest, aby zharmonizować 
środki krajowe dotyczące baterii i 
akumulatorów oraz odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów. Podstawowym 
celem niniejszej dyrektywy jest 
zminimalizowanie ujemnego wpływu 
baterii i akumulatorów oraz odpadów w 
postaci baterii i akumulatorów na 
środowisko, a tym samym przyczynienie 
się do ochrony, utrzymania i poprawy 
jakości środowiska. Dlatego też podstawę 
prawną stanowi art. 175 ust. 1 Traktatu.

Uzasadnienie 

Głównym celem niniejszej dyrektywy jest ograniczenie negatywnego oddziaływania zużytych 
baterii na środowisko naturalne, dlatego wyłączną podstawę prawną dyrektywy powinien 
stanowić przepis Traktatu dotyczący ochrony środowiska naturalnego. Stanowisko to jest 
zgodne również z (niewiążącą wprawdzie) opinią rzecznika generalnego w sprawie C-178/03, 
wydaną w dniu 26 maja 2005 r. (w sprawie Komisji przeciwko Parlamentowi i Radzie 
dotyczącej podstaw prawnych rozporządzenia w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych 
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chemikaliów). W swojej opinii rzecznik stwierdził, iż nie ma możliwości ustanowienia 
podwójnej podstawy prawnej w przypadku, gdy przewidzianych dla nich procedur nie można 
nawzajem pogodzić. Rzecznik stwierdził także, że jeżeli określony akt prawny ma znaczenie 
zarówno dla dziedziny środowiska naturalnego, jak i dla rynku wewnętrznego, musi on zostać 
oparty na jednej podstawie prawnej, takiej, o jakiej przesądza główny lub dominujący cel lub 
element przedmiotowego aktu.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 8

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

skreślony
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samochody, wózki inwalidzkie, rowery, 
pojazdy używane na lotnisku i pojazdy do 
przewozu automatycznego, z napędem 
elektrycznym. Oprócz tej niewyczerpującej 
listy przykładów, za przemysłowe powinno 
się uznać wszystkie baterie lub 
akumulatory, które nie są szczelnie 
zamknięte ani nie są bateriami lub 
akumulatorami samochodowymi. 

Uzasadnienie

Wymienianie przykładów zastosowań baterii, w celu zdefiniowania ich jako przemysłowe, nie 
wydaje się dobrze służyć temu celowi. Kwestia ta powinna zostać wyjaśniona w definicji 
baterii przemysłowych, nie zaś w punkcie uzasadnienia. Poza tym wiele z wyszczególnionych 
przykładów nie odpowiada definicji zawartej w art. 3. Tym samym powyższy punkt 
uzasadnienia jest mylący i powinien zostać skreślony.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 9

(9) Przykładami baterii lub akumulatorów 
przenośnych, do których należą wszystkie 
baterie i akumulatory szczelnie zamknięte, 
które przeciętna osoba może bez trudności 
przenosić ręcznie i które nie są bateriami 
lub akumulatorami ani samochodowymi, 
ani przemysłowymi są baterie 
jednoogniwowe (takie jak baterie typu AA 
i AAA) oraz baterie i akumulatory 
używane przez konsumentów lub 
zawodowo w telefonach przenośnych, 
komputerach przenośnych, 
elektronarzędziach bezprzewodowych, 
zabawkach i sprzęcie gospodarstwa 
domowego, takim jak elektryczne 
szczoteczki do zębów i golarki elektryczne 
oraz odkurzacze przenośne (w tym 
podobny sprzęt używany w szkołach, 
sklepach, restauracjach, na lotniskach, w 
urzędach czy szpitalach), a także każdą 
baterię, którą konsument może używać w 
gospodarstwie domowym do zwykłych 
celów.

skreślony
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Uzasadnienie

Wymienianie przykładów zastosowań baterii, w celu zdefiniowania ich jako przenośne, nie 
wydaje się dobrze służyć temu celowi. Kwestia ta powinna zostać wyjaśniona w definicji 
baterii przenośnych, nie zaś w punkcie uzasadnienia. Poza tym wiele z wyszczególnionych 
przykładów nie odpowiada definicji zawartej w art. 3. Tym samym powyższy punkt 
uzasadnienia jest mylący i powinien zostać skreślony.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 10

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

(10) Komisja powinna ocenić potrzebę 
dostosowania niniejszej dyrektywy, 
uwzględniając dostępne informacje 
techniczne i naukowe. W szczególności, 
Komisja powinna dokonać przeglądu 
wyłączeń spod zakazu dotyczącego rtęci i
kadmu dla baterii i akumulatorów, w celu 
dalszego skrócenia listy wyjątków, jeżeli 
możliwe jest uniknięcie wykorzystania w 
tych zastosowaniach rtęci lub kadmu, 
ponieważ na rynku dostępne są substancje 
zastępcze.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca częściowo treść poprawki 23, przedstawionej podczas pierwszego 
czytania w PE.
Wyłączenia z zakazu stosowania rtęci i kadmu powinny przestać obowiązywać, kiedy dostępne 
staną się substancje zastępcze.
Wymienianie przykładów elektronarzędzi bezprzewodowych, w celu ich zdefiniowania, nie 
wydaje się dobrze służyć temu celowi. Kwestia ta powinna zostać wyjaśniona w definicji 
zawartej w art. 3, nie zaś w punkcie uzasadnienia. 

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 17
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(17) Podstawowe zasady finansowania 
gospodarowania odpadami w postaci 
baterii i akumulatorów powinny zostać 
określone na poziomie wspólnotowym. 
Systemy finansowania powinny pomagać 
w osiągnięciu wysokich wskaźników 
poziomu zbiórki i recyklingu oraz wpływać 
na zasadę odpowiedzialności producenta. 
Producenci powinni zatem ponosić koszty 
zbiórki, przetwarzania i recyklingu 
wszystkich zebranych baterii i 
akumulatorów po odliczeniu zysku ze 
sprzedaży odzyskanych materiałów. 
Jednakże stosowanie, pod pewnymi 
warunkami, zasad de minimis do małych 
producentów mogłoby być uzasadnione.

(17) Podstawowe zasady finansowania 
gospodarowania odpadami w postaci 
baterii i akumulatorów powinny zostać 
określone na poziomie wspólnotowym. 
Systemy finansowania powinny pomagać 
w osiągnięciu wysokich wskaźników 
poziomu zbiórki i recyklingu oraz wpływać 
na zasadę odpowiedzialności producenta. 
Producenci powinni zatem ponosić koszty 
zbiórki, przetwarzania i recyklingu 
wszystkich zebranych baterii i 
akumulatorów po odliczeniu zysku ze 
sprzedaży odzyskanych materiałów. 

Uzasadnienie

Możliwość zastosowania reguły de minimis wobec małych producentów doprowadzi do 
powstania luki, z której korzystać będą mogli „pasażerowie na gapę”, co podważy 
wiarygodność poszczególnych systemów krajowych. Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw 
muszą ponosić przypadającą na nich część odpowiedzialności.

Poprawka7
Punkt uzasadnienia 18a (nowy) 

(18a) Użytkowników końcowych należy 
informować także o pojemności 
nabywanych baterii, by mogli dokonywać 
świadomego wyboru.

Uzasadnienie

Przywraca treść poprawki 5 z pierwszego czytania w PE, która została zaakceptowana przez 
Komisję Europejską (COM(2005)378).

Cena baterii nie nadających się do ponownego ładowania jest bardzo zróżnicowana, co po 
części wynika z różnej pojemności, jaką dysponują. Jakość działania takich baterii 
reklamowana jest na wszystkie możliwe sposoby. Tymczasem, w przeciwieństwie do 
akumulatorków, brakuje na nich informacji na temat pojemności. W celu zapewnienia jasnych 
i przejrzystych informacji, konsumentom należy podawać pojemność wszystkich rodzajów 
baterii.
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Poprawka 8
Artykuł 1

Przedmiot Cel
Niniejsza dyrektywa ustanawia:
1) przepisy dotyczące wprowadzania do 
obrotu baterii i akumulatorów; oraz

Celem niniejszej dyrektywy jest przede 
wszystkim zapobieganie stosowaniu w 
bateriach i akumulatorach metali ciężkich 
oraz ponadto zbiórka, przetwarzanie, 
recykling i unieszkodliwianie wszelkich 
odpadów w postaci baterii i akumulatorów 
w celu zapobieżenia unieszkodliwianiu 
baterii zawierających niebezpieczne 
substancje oraz doprowadzenie do 
powtórnego przetworzenia zawartych w 
nich substancji użytecznych.
Celem dyrektywy jest także poprawa 
wydajności ekologicznej baterii i 
akumulatorów oraz działań wszystkich 
operatorów uczestniczących w cyklu życia 
narzędzi elektrycznych i elektronicznych, 
tzn. producentów, dystrybutorów i 
konsumentów, a w szczególności tych 
operatorów, którzy biorą bezpośredni 
udział w przetwarzaniu odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów.

2) szczegółowe przepisy dotyczące zbiórki, 
przetwarzania, recyklingu i 
unieszkodliwiania odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów w celu 
uzupełnienia odpowiednich przepisów 
prawnych Wspólnoty w zakresie odpadów.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca częściowo treść poprawek 7 i 8, przedstawionych podczas pierwszego 
czytania w PE.

Celem dyrektywy w sprawie baterii jest przede wszystkim zapobieganie stosowaniu metali 
ciężkich w bateriach i akumulatorach. Kadm, rtęć i ołów mają znaczący wpływ na jakość 
środowiska naturalnego. Drugim priorytetem niniejszej dyrektywy jest wspieranie i 
harmonizacja procesu zbiórki i powtórnego przetwarzania baterii.
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Poprawka 9
Artykuł 3 punkt 3

3) „bateria lub akumulator przenośny” 
oznacza baterię lub akumulator, który:

3) „bateria lub akumulator przenośny” 
oznacza baterię, ogniwo guzikowe, zestaw 
baterii lub akumulator, który:

a) jest szczelnie zamknięty oraz a) jest szczelnie zamknięty oraz

b) może być ręcznie przenoszony oraz b) waży poniżej 1 kilograma oraz
c) nie jest ani baterią ani akumulatorem 
przemysłowym, ani też baterią ani 
akumulatorem samochodowym;

c) jest używany lub przeznaczony do 
użycia w zastosowaniach 
wyszczególnionych w załącznikach IA i IB 
dyrektywy 2002/96/WE, lub w innych 
zastosowaniach, przez konsumentów lub 
specjalistów;

Uzasadnienie

Zestawy baterii i ogniwa guzikowe muszą zostać wyraźnie uwzględnione w definicji baterii 
przenośnych, co pozwoli zagwarantować, że będą one podlegać wymogom związanym ze 
zbiórką i przetwarzaniem baterii. Powyższa definicja zapewni większą jasność, jeżeli będzie 
zawierać odniesienie do obowiązującej dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). W celu zapewnienia jasności, definicja 
przenośnych baterii powinna uwzględniać ich wagę, przyjmowaną zazwyczaj jako kryterium 
odróżniające ten rodzaj baterii od pozostałych.

Poprawka 10
Artykuł 3 punkt 6

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

6) „bateria lub akumulator przemysłowy” 
oznacza każdą baterię lub akumulator 
wykorzystywany lub przeznaczony do
wykorzystania wyłącznie do celów 
przemysłowych, przykładowo jako 
podtrzymujące lub napędzające źródło 
zasilania, nie będący „baterią lub 
akumulatorem przenośnym”, 
zdefiniowanymi w pkt. 3;

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki nr 85, przedstawionej podczas pierwszego czytania w 
PE.
W celu zapobieżenia powstaniu luki między definicjami lub też ich nakładaniu się, należy 
wyjaśnić, że bateria przemysłowa nie należy do baterii przenośnych.
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Poprawka 11
Artykuł 3 punkt 8

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

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

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki nr 18, przedstawionej podczas pierwszego czytania w 
PE.

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

Poprawka 12
Artykuł 3 punkt 12

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

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

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

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki 20, przedstawionej podczas pierwszego czytania w PE.

Sposób, w jaki zostanie zdefiniowany producent będzie miał konsekwencje dla rozłożenia 
odpowiedzialności. Zgodnie z art. 3 lit. i) dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego, producent takiego sprzętu odpowiada za zamontowane 
w nim baterie. Odpowiedzialność producenta baterii rozpoczyna się w momencie wyjęcia ich 
z urządzenia. Zgodnie z załącznikiem II pkt. 1 tiret trzecie przedmiotowej dyrektywy,
odpowiedzialność za wyjęcie baterii z urządzeń WEEE powinna spoczywać na producencie 
tych urządzeń. Od tego momentu odpowiedzialność za bateria przejmuje ich producent, o ile 
można go ustalić. Należy unikać sytuacji, w której odpowiedzialność za baterie spoczywałaby 
równocześnie na producencie urządzeń WEEE oraz producencie samych baterii. 
Zastosowanie takiego rozwiązania w praktyce mogłoby, bowiem być źródłem problemów. 

Poprawka 13
Artykuł 3 punkt 16 a (nowy)

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

Uzasadnienie

Poziom zbiórki należy zdefiniować w tym artykule, nie zaś w artykule dotyczącym celów 
zbiórki, dlatego tekst definicji został przeniesiony do niniejszego artykułu.

Poprawka 14
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Artykuł 3 punkt 16 b (nowy)

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

Uzasadnienie

Należało wprowadzić definicję obiegu zamkniętego w celu wyjaśnienia poprawki do 
załącznika IIIB dotyczącej procesów recyklingu.

Poprawka 15
Artykuł 4 ustęp 1 litera b)

b) baterii lub akumulatorów przenośnych, 
które zawierają powyżej 0,002% wagowo 
kadmu, w tym tych, które są wmontowane 
do urządzeń.

b) wszystkich baterii lub akumulatorów, 
które zawierają powyżej 0,002% wagowo 
kadmu, w tym tych, które są wmontowane 
do urządzeń; oraz

Uzasadnienie

Poprawka przywraca elementy poprawki 23, przedstawionej podczas pierwszego czytania w 
PE.

Kadm i ołów usuwane są z istniejących produktów (złomowane pojazdy, zużyte urządzenia 
WEEE, PVC, elementy plastikowe, etc.). Podobnie w przypadku baterii, należy ograniczyć 
wykorzystanie tych niebezpiecznych substancji. Ponadto zarysowała się wyraźna tendencja w 
kierunku wykorzystywania baterii niklowo-wodorkowych (NiMH) oraz litowo-jonowych (Li-
ion) w zastępstwie baterii niklowo-kadmowych (NiCd). Nawet sami producenci baterii NiCd 
propagują zastępowanie ich bateriami NiMH i Li-ion, w tym w środowisku medycznym, 
oświetlaniu awaryjnym oraz elektronarzędziach bezprzewodowych. Uzasadnione jest 
wprowadzenie zakazu na baterie NiCd. Taki zakaz zapobiegnie dalszym szkodom i 
zanieczyszczeniom powodowanym przez kadm.

Poprawka 16
Artykuł 4 ustęp 2 litera ba) (nowa)

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

Poprawka przywraca elementy poprawek 23 i 82, przedstawionych podczas pierwszego 
czytania w PE.
Kadm i ołów usuwane są z istniejących produktów (złomowane pojazdy, zużyte urządzenia 
WEEE, PVC, elementy plastikowe, etc.). Podobnie w przypadku baterii, należy ograniczyć 
wykorzystanie tych niebezpiecznych substancji. Powyższy zakaz dotyczący kadmu nie ma 
zastosowania do baterii samochodowych lub przemysłowych, ponieważ funkcjonujące 
systemy pozwalają na zbiórkę prawie 100% takich baterii.

Poprawka 17
Artykuł 4 ustęp 3

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

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

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

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

b) sprzęcie medycznym lub b) kadmu w bateriach i akumulatorach 
przeznaczonych do zastosowań 
przemysłowych lub

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

Uzasadnienie

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

Prawie wszyscy producenci wytwarzają baterie NiMH i Li-ion, jako alternatywę dla baterii 
niklowo-kadmowych w szerokim wachlarzu zastosowań. Baterie NiMH i Li-ion promowane są 
na wielu stronach internetowych producentów baterii, w tym jako źródło zasilania w 
środowisku medycznym, oświetleniu awaryjnym oraz elektronarzędziach bezprzewodowych. 
Nieuzasadnione jest zatem wprowadzenie wyjątku od zakazu stosowania baterii NiCd w 
zakresie tych zastosowań.Za uzasadnione należy natomiast uznać objęcie wyłączeniem baterii 
zawierających kadm wykorzystywanych w środowisku przemysłowym oraz w pociągach i 
samolotach, ponieważ w tym przypadku na rynku prawie niedostępne są rozwiązania 
alternatywne. 
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Poprawka 18
Artykuł 4 ustęp 4

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

4. Na podstawie projektu Komisji, 
Parlament Europejski i Rada poddają 
przeglądowi wyłączenia, o których mowa
w ust. 3 lit. c) w świetle postępu 
technicznego, w celu dalszego skrócenia 
listy tych wyłączeń, jeżeli wykorzystania 
rtęci lub kadmu w tych zastosowaniach 
można uniknąć, ponieważ na rynku 
dostępne są substancje zastępcze.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca częściowo poprawkę 23, przedstawioną podczas pierwszego czytania w 
PE.

W miarę możliwości, należy dążyć do dalszego ograniczania wykorzystania rtęci, kadmu i 
ołowiu, w celu zapobieżenia dalszemu szkodliwemu i zanieczyszczającemu oddziaływaniu tych 
niebezpiecznych substancji.

Poprawka 19
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4a
Zwiększenie wydajności ekologicznej

Państwa Członkowskie wspierają 
właściwe badania i zachęcają 
producentów do zwiększenia wydajności 
ekologicznej baterii i akumulatorów w 
całym ich cyklu życia oraz zachęcają do 
opracowywania i wprowadzenia do obrotu 
baterii i akumulatorów zawierających 
mniejsze ilości niebezpiecznych substancji 
lub takich, które zawierają mniej 
substancji zanieczyszczających, w 
szczególności, jako środków zastępczych 
wobec rtęci, kadmu i ołowiu.
Aby przyczynić się do realizacji 
wymienionych celów, Państwa 
Członkowskie wspierają badania i rozwój 
w tych dziedzinach.
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Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki 24 przedstawionej podczas pierwszego czytania w PE, w 
celu realizacji celu zwiększenia wydajności ekologicznej baterii.

Poprawka 20
Artykuł 6

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

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

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki 27, przedstawionej podczas pierwszego czytania w PE.

Recyklingowi powinny być poddawane tylko te zużyte baterie, których wprowadzanie do 
obrotu i używanie zostało prawnie dopuszczone. Natomiast kadm i rtęć z tych rodzajów 
baterii, które zostaną zakazane na mocy niniejszej dyrektywy powinny podlegać ostatecznemu 
unieszkodliwieniu.

Poprawka 21
Artykuł 7 ustęp 1 litera a) i aa) (nowa) 

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

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

aa) zapewniały, by użytkownicy końcowi 
mogli dostarczać odpady w postaci baterii 
i akumulatorów do miejsc zbiórki, o 
których mowa w lit. a);
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Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawek 28 i 29, przedstawionych podczas pierwszego czytania 
w PE.

Zbiórka rozpoczyna się od momentu dostarczenia baterii i akumulatorów przez użytkowników 
końcowych.

Poprawka 22
Artykuł 7 ustęp 4a (nowy) 

4a. Państwa Członkowskie zapewniają, że
użytkownicy końcowi mają obowiązek 
zwrotu posiadanych odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów przemysłowych 
lub samochodowych do systemów zbiórki.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki 47 z pierwszego czytania w PE, która została 
zaakceptowana przez Komisję Europejską (COM(2005)378).

W celu uzyskania jak najwyższego poziomu zbiórki, na konsumentów należy nałożyć 
obowiązek zwrotu zużytych baterii przemysłowych i samochodowych. Metodą realizacji tego 
celu powinny być kampanie informacyjne, które można by dodatkowo skoordynować z 
politykami władz lokalnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku nielegalnego wywozu 
odpadów w celu uzyskania wyższego poziomu zbiórki. Wymóg ten stanowi dopełnienie 
obowiązku odbioru nałożonego na producentów.

Poprawka 23
Artykuł 9 ustęp 1

1. Do celów niniejszego artykułu, „poziom 
zbiórki” dla danego Państwa 
Członkowskiego w danym roku 
kalendarzowym oznacza odsetek 
otrzymany z podzielenia wagi odpadów w 
postaci baterii i akumulatorów 
przenośnych zebranych zgodnie z art. 7 
ust. 1 w tym roku kalendarzowym przez 
wagową średnią roczną sprzedaż baterii i 
akumulatorów przenośnych 
użytkownikom końcowym w tym Państwie 
Członkowskim w tym roku 
kalendarzowym oraz poprzednich dwóch 
lat kalendarzowych. Państwa 
Członkowskie obliczają poziom zbiórki po 

1. Państwa Członkowskie obliczają poziom 
zbiórki określony w art. 3 pkt. 16a po raz 
pierwszy za czwarty pełny rok 
kalendarzowy następujący po dacie wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.
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raz pierwszy za szósty pełny rok 
kalendarzowy następujący po dacie wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki 34, przedstawionej podczas pierwszego czytania w PE.

Poziom zbiórki nie powinien być zdefiniowany w niniejszym artykule, dlatego jego 
wyjaśnienie należy przenieść, jako definicję, do art. 3.

Poprawka 24
Artykuł 9 ustęp 2 litery a) i b)

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

a) 45% do ...*;
______
* Sześć lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.
** Dziesięć lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

a) 60% do ...*;
______
* Sześć lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.
** Dziesięć lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki 34, przedstawionej podczas pierwszego czytania w PE. 
Należy ustanowić bardziej ambitne cele odnośnie zbiórki, co pozwoli na zwiększenie 
możliwości w zakresie recyklingu i odzysku metali w bateriach oraz na zapobieżenie 
sytuacjom, w których ostatecznie składniki te wprowadzane są do środowiska naturalnego.

Poprawka 25
Artykuł 9 ustęp 4

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 21 
ust. 2:

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 21 
ust. 2 do ...* zostanie ustanowiona wspólna 
metodologia obliczania rocznej sprzedaży 
baterii i akumulatorów przenośnych 
użytkownikom końcowym.

a) mogą być zawierane porozumienia 
przejściowe w celu usunięcia trudności, 
jakie napotykają Państwa Członkowskie w 
związku ze spełnianiem wymogów 
określonych w ust. 2, wynikających ze 
szczególnych uwarunkowań krajowych;
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b) do ...* zostanie ustanowiona wspólna 
metodologia obliczania rocznej sprzedaży 
baterii i akumulatorów przenośnych 
użytkownikom końcowym.

____
* 1 rok od dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

____
* 1 rok od dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki 34, przedstawionej podczas pierwszego czytania w PE. 
Należy skreślić nieuzasadnione wyłączenie wprowadzone przez Radę. Ze względu na 
wyznaczenie wymaganych wartości w procentach, a nie wagowo, Państwa Członkowskie nie 
mogą już powoływać się na specyficzną sytuację wewnętrzną.

Poprawka 26
Artykuł 9 ustęp 4a (nowy) 

4a. W terminie ...*, Komisja zgodnie z art. 
251 przedstawia projekt na rzecz 
zwiększenia wymaganych poziomów 
zbiórki.
___
* 8 lat od dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki 34, przedstawionej podczas pierwszego czytania w PE. 
Wymagane poziomy zbiórki należy zwiększyć w celu dalszego ograniczenia zjawiska 
niekontrolowanego wprowadzania zużytych baterii do środowiska naturalnego.

Poprawka 27
Artykuł 10 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
najpóźniej w dniu …**:

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
najpóźniej w dniu …**:

a) producenci lub osoby trzecie stworzyli, z 
wykorzystaniem najlepszych dostępnych 
technik, systemy przetwarzania i 
recyklingu odpadów w postaci baterii i 
akumulatorów ; oraz

a) producenci lub osoby trzecie stworzyli, z 
wykorzystaniem najlepszych dostępnych 
technik pod względem ochrony zdrowia i 
środowiska naturalnego, systemy 
przetwarzania i recyklingu odpadów w 
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postaci baterii i akumulatorów ; oraz
b) wszystkie możliwe do zidentyfikowania 
baterie i akumulatory zebrane zgodnie z 
art. 7 zostały poddane przetworzeniu i 
recyklingowi w ramach tych systemów.

b) wszystkie możliwe do zidentyfikowania 
baterie i akumulatory zebrane zgodnie z 
art. 7 zostały poddane przetworzeniu i 
recyklingowi w ramach systemów
spełniających co najmniej normy zawarte 
w przepisach wspólnotowych, w 
szczególności w zakresie zdrowia, 
bezpieczeństwa i gospodarki odpadami.

Jednakże Państwo Członkowskie może, 
zgodnie z Traktatem, złożyć zebrane 
baterie lub akumulatory przenośne 
zawierające kadm, rtęć lub ołów w 
składowiskach ziemnych lub podziemnych, 
w ramach strategii mającej na celu 
stopniowe odchodzenie od metali ciężkich 
lub w przypadku braku funkcjonującego 
rynku końcowego. Państwa Członkowskie 
informują Komisję o projektach środków 
zgodnie z dyrektywą 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 
czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i 
przepisów technicznych.

___
* 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Jednakże Państwo Członkowskie może, 
zgodnie z Traktatem, złożyć zebrane 
baterie lub akumulatory przenośne 
zawierające kadm, rtęć lub ołów w 
składowiskach ziemnych lub podziemnych, 
w ramach strategii mającej na celu 
stopniowe odchodzenie od metali ciężkich 
w przypadku braku funkcjonującego rynku 
końcowego. Państwa Członkowskie 
informują Komisję o projektach środków 
zgodnie z dyrektywą 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 
czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i 
przepisów technicznych.

____
* Trzy lata od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki 120, przedstawionej podczas pierwszego czytania w PE.

Należy zapewnić, by wymogi dotyczące operacji przetwarzania i recyklingu dawały się 
odróżnić i oddzielić od siebie. Ponieważ w zakresie operacji przetwarzania istnieje wiele 
sprawdzonych technologii, trudno będzie w tym przypadku przedstawić prawną definicję 
„najlepszych dostępnych technik”. Dlatego zaleca się, by minimalne standardy w zakresie 
operacji przetwarzania były zgodne z zawartymi we wspólnotowych przepisach normami 
dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i gospodarki odpadami.

Poprawka 28
Artykuł 10 a (nowy)

Artykuł 10a
Nowe technologie recyklingu
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1. Państwa Członkowskie wspierają 
opracowywanie nowych metod recyklingu 
i przetwarzania oraz badania nad 
nieszkodliwymi dla środowiska 
naturalnego i efektywnymi kosztowo 
metodami recyklingu wszystkich rodzajów 
baterii i akumulatorów.
2. Państwa Członkowskie zachęcają 
zakłady przetwarzania odpadów do 
wprowadzenie certyfikowanych systemów 
zarządzania środowiskowego, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) 761/2001, 
umożliwiającym organizacjom 
dobrowolne uczestnictwo we 
wspólnotowym systemie eko-zarządzania i 
audytu (EMAS).

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść art. 17 z pierwotnego projektu Komisji.

Poprawka 29
Artykuł 11

Państwa Członkowskie zakazują 
unieszkodliwiania odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów przemysłowych i 
samochodowych w składowiskach 
ziemnych lub poprzez spalanie. Jednakże 
pozostałości baterii i akumulatorów, które 
zostały poddane zarówno przetworzeniu, 
jak i recyklingowi zgodnie z art. 10 ust. 1 
mogą być unieszkodliwiane w 
składowiskach ziemnych lub poprzez 
spalenie.

Państwa Członkowskie zakazują 
unieszkodliwiania odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów przemysłowych i 
samochodowych w składowiskach 
ziemnych lub poprzez spalanie.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść art. 11 z pierwotnego projektu Komisji.

Poprawka 30
Artykuł 13 ustęp 1, część wprowadzająca 

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
producenci lub działające w ich imieniu 

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

osoby trzecie, ponosiły, do dnia ...*
wszystkie koszty netto wynikające ze:

____
* 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki 44, przedstawionej podczas pierwszego czytania w PE.
Sformułowanie poprawki jest zgodne z treścią art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 dyrektywy w sprawie 
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (2002/96/WE). Niezbędne jest 
ustanowienie wyraźnego terminu, od którego producenci zaczną ponosić indywidualną 
odpowiedzialność, który obowiązywałby także odnośnie zbiórki odpadów w postaci baterii 
przenośnych.

Poprawka 31
Artykuł 13 ustęp 2 a (nowy) 

2a. Odpowiedzialność za pokrycie kosztów 
zbiórki, przetwarzania, recyklingu i 
przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania odpadów w postaci 
baterii i akumulatorów wprowadzonych 
do obrotu przez wejściem w życie 
niniejszej dyrektywy („odpady 
historyczne”) spoczywa na producentach.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki 49, przedstawionej podczas pierwszego czytania w PE.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że producenci odpowiadają także za pokrycie kosztów zbiórki, 
przetwarzania, recyklingu i racjonalnego ekologicznie unieszkodliwienia odpadów 
„historycznych”. Przewidywał to już pierwotny projekt Komisji (art. 23 ust. 1 dokumentu 
COM (2003)0723).

Poprawka 32
Artykuł 15

Artykuł 15
Mali producenci

Najpóźniej ....* ustanawia się, w razie 
potrzeby, zasady de minimis w odniesieniu 

skreślony
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do stosowania art. 13 ust. 1 i art. 14.
____
* 42 miesiące od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Możliwość zastosowania reguły de minimis wobec małych producentów doprowadzi do 
powstania luki, z której korzystać będą mogli „pasażerowie na gapę”, co podważy 
wiarygodność poszczególnych systemów krajowych. Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw 
muszą ponosić przypadającą na nich część odpowiedzialności. Dlatego powyższy artykuł, 
dodany przez Radę, powinien zostać skreślony.

Poprawka 33
Artykuł 18 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
wszystkie baterie, akumulatory i zestawy 
baterii opatrzone są widoczną, czytelną i 
nieusuwalną informacją o ich 
pojemności.

Uzasadnienie

Przywraca treść poprawki 58 z pierwszego czytania w PE, która została zaakceptowana przez 
Komisję Europejską (COM(2005)378).

Cena baterii nie nadających się do ponownego ładowania jest bardzo zróżnicowana, co po 
części wynika z różnej pojemności, jaką dysponują. Jakość działania takich baterii 
reklamowana jest na wszystkie możliwe sposoby. Tymczasem w przeciwieństwie do 
akumulatorków, brakuje na nich informacji na temat pojemności. W celu zapewnienia jasnych 
i przejrzystych informacji, konsumentom należy podawać pojemność wszystkich rodzajów 
baterii.

Poprawka 34
Załącznik III część B

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

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

a) recykling 65% średniej wagi baterii i 
akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w 
tym recykling zawartości ołowiu w 
najwyższym, technicznie możliwym do 

a) recykling 65% średniej wagi baterii i 
akumulatorów ołowiowo-kwasowych oraz 
zamknięty obieg dla całego zawartego w 
nich ołowiu;
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osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym 
unikaniu nadmiernych kosztów;

a) recykling 75% średniej wagi baterii i 
akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym 
recykling zawartości kadmu w 
najwyższym, technicznie możliwym do 
osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym 
unikaniu nadmiernych kosztów; oraz

a) recykling 75% średniej wagi baterii i 
akumulatorów niklowo-kadmowych oraz 
zamknięty obieg dla całego zawartego w 
nich kadmu; oraz

c) recykling 50% średniej wagi innych 
odpadów w postaci baterii i akumulatorów.

c) recykling 55% średniej wagi innych 
odpadów w postaci baterii i akumulatorów.

Zaproponowane minimalne wymagane 
poziomy recyklingu należy poddawać 
regularnej ocenie oraz dostosowywać do 
możliwości najlepszej dostępnej 
technologii oraz postępu naukowego i 
technicznego, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 21.

Uzasadnienie

Poprawka przywraca treść poprawki 43, przedstawionej podczas pierwszego czytania w PE.
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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 
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 



PE 362.634v01-00 28/30 PR\579597PL.doc

PL

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 
NiCd battery. This is also stressed by the fact that there are many producers of NiMH 
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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, 
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 

  
1 http://www.batteryprice.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=109
2 http://www.mytoolstore.com/milwauke/v28_01.html
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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.


