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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
  väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície

väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii Rady na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady o 
batériách a akumulátoroch, a použitých batériách a akumulátoroch, a rušiaceho 
smernicu  91/157/EHS
(5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky Parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (5694/5/2005 – C6-0268/2005),

– so zreteľom na jej pozíciu pri prvom čítaní1 k návrhu Komisie Parlamentu a Rade 
(KOM(2003)0723)2,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie pre druhé čítanie Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2005),

1. Schvaľuje spoločnú pozíciu ako bola doplnená a pozmenená;

2. Poveruje svojho predsedu, aby postúpil stanovisko Parlamentu Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Právne východisko 1

So zreteľom na Zmluvu zakladajúcu 
Európske spoločenstvo a zvlášť na jej 
článok 175 odsek 1 a na jej článok 95 
odsek 1 v súvislosti s článkami 4, 5 a 18 
tejto smernice,

So zreteľom na Zmluvu zakladajúcu 
Európske spoločenstvo a zvlášť na jej 
článok 175 odsek 1,

Odôvodnenie

Hlavným dôvodom tejto smernice je minimalizovať negatívny dôsledky znehodnotených 
batérií na životné prostredie, preto by jediným právnym základom malo byť životné 
prostredie. Je to tiež v súlade s (nezáväzným) stanoviskom generálneho advokáta v prípade C-
178/03, ktoré bolo doručené 26. mája 2005 (Komisia versus Parlament a Rada, právnym  

  
1 Ú. v. ES C 104 E, 30.4.2004, s. 355.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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základom je smernica PIC) a v ktorom na záver uvádza, že duálny právny základ je vyňatý, ak 
pre ne uvedené postupy nemôžu byť zmierené navzájom, a ak má časť legislatívy aspekty 
životného prostredia a vnútorného obchodu, zákon musí byť založený na jednotnom právnom 
základe, ktorý je požadovaný hlavným alebo dominantným účelom alebo komponentom 
zákona.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 1

(1) Je žiaduce, aby boli národné opatrenia 
o batériách a akumulátoroch a použitých 
batériách a akumulátoroch harmonizované. 
Hlavným  cieľom tejto smernice je 
minimalizovať negatívny dopad batérií a 
akumulátorov a použitých batérií a 
akumulátorov na životné prostredie, a tak 
prispieť k ochrane, chráneniu a zlepšeniu 
kvality životného prostredia. Právnym 
základom je článok 175 odsek 1 Zmluvy. 
Je tiež vhodné vykonať opatrenia na 
úrovni Spoločenstva na základe článku 95 
odsek 1 Zmluvy. Cieľom je harmonizovať 
požiadavky na obsah ťažkého kovu a 
označenie batérií a akumulátorov a 
zabezpečiť tak bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu a predísť narušeniu 
súťaže v rámci Spoločenstva.

(1) Je žiaduce, aby boli národné opatrenia 
o batériách a akumulátoroch a použitých 
batériách a akumulátoroch harmonizované. 
Hlavným  cieľom tejto smernice je 
minimalizovať negatívny dopad batérií a 
akumulátorov a použitých batérií a 
akumulátorov na životné prostredie, a tak 
prispieť k ochrane, chráneniu a zlepšeniu 
kvality životného prostredia. Právnym 
základom je článok 175 odsek 1 Zmluvy. 

Odôvodnenie 

Hlavným dôvodom tejto smernice je minimalizovať negatívny dôsledky znehodnotených 
batérií na životné prostredie, preto by jediným právnym základom malo byť životné 
prostredie. Je to tiež v súlade s (nezáväzným) stanoviskom generálneho advokáta v prípade C-
178/03, ktoré bolo doručené 26. mája 2005 (Komisia versus Parlament a Rada, právnym  
základom je smernica PIC) a v ktorom na záver uvádza, že duálny právny základ je vyňatý, ak 
pre ne uvedené postupy nemôžu byť zmierené navzájom, a ak má časť legislatívy aspekty 
životného prostredia a vnútorného obchodu, zákon musí byť založený na jednotnom právnom 
základe, ktorý je požadovaný hlavným alebo dominantným účelom alebo komponentom 
zákona.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 8

(8) Príkladom pre priemyselné batérie a 
akumulátory sú batérie a akumulátory v 

vypúšťa sa
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prípade pohotovosti alebo ako záložný 
zdroj v nemocniciach, na letiskách alebo v 
kanceláriách, batérie a akumulátory 
používané vo vlakoch alebo lietadlách a 
batérie a akumulátory používané na 
pobrežných vrtných ropných vežiach 
alebo v majákoch. Príkladom môžu tiež 
byť batérie a akumulátory určené 
výhradne pre ručné platobné terminály v 
obchodoch a reštauráciách, čítačky 
čiarových kódov v obchodoch, zariadenie 
pre tvorbu profesionálnych videí pre 
televízie a profesionálne štúdiá, lampy na 
helmách  profesionálnych baníkov a 
potápačov, zálohové batérie a 
akumulátory určené pre elektrické dvere, 
aby sa predišlo ich zablokovaniu alebo 
nárazom do ľudí, batérie a akumulátory 
používané na inštrumentáciu alebo pri 
rôznych typoch nástrojov pre meranie a 
inštrumentáciu a batérie a akumulátory 
používané v súvislosti so solárnymi 
panelmi, foto-voltaickými a inými 
aplikáciami pre využívanie obnoviteľnej 
energie. Priemyselné batérie a 
akumulátory tiež zahŕňajú batérie a 
akumulátory používané v elektrických 
vozidlách ako sú elektrické autá, 
invalidné vozíky, bicykle, letišné vozidlá 
automatické  vozidlá určené na transport. 
Okrem tohto nevyčerpateľného zoznamu 
príkladov, akákoľvek batéria alebo 
akumulátor, ktorý nie je zapečatený a nie 
je automobilový, by mal byť považovaný 
za priemyselný.

Odôvodnenie

Vymenovanie príkladov aplikácií batérií neprináša žiadny prospech pre definíciu týchto 
batérií ako priemyselných batérií. Definícia priemyselných batérií to musí jasne stanoviť, nie 
odôvodnenie. Okrem toho, mnohé príklady v zozname nezapadajú do definície v článku 3. 
Toto odôvodnenie je zavádzajúce, a preto by sa malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 9
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(9) Príklady príručných batérií a 
akumulátorov, ktoré sú kompletne 
zapečatené a bežný človek ich môže bez 
problémov prenášať v ruke a nie sú 
automobilové batérie alebo akumulátory 
ani priemyselné batérie alebo 
akumulátory ani priemyselné batérie 
alebo akumulátory, vrátane 
jednobunkových batérií (napríklad AA a 
AAA batérie) a batérií a akumulátorov 
používaných konzumentmi alebo 
profesionálmi v mobilných telefónoch, 
prenosných počítačoch, bezdrôtové zdroje 
energie, hračky a elektrické zubné kefky, 
holiace strojčeky a ručné vysávače 
(vrátane podobného zariadenia 
používaného na školách, v obchodoch, 
reštauráciách, na letiskách, v 
kanceláriách alebo nemocniciach) a 
akákoľvek iná batéria, ktorú môže 
konzument použiť pre bežné zariadenia v 
domácnosti.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vymenovanie príkladov aplikácií batérií neprináša žiadny prospech pre definíciu týchto 
batérií ako prenosných batérií. Definícia prenosných batérií to musí jasne stanoviť, nie 
odôvodnenie. Okrem toho, mnohé príklady v zozname nezapadajú do definície v článku 3. 
Toto odôvodnenie je zavádzajúce a preto by sa malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 10

(10) Komisia by mala zhodnotiť potrebu 
prepracovanie tejto smernice, berúc do 
úvahy dostupné technické a vedecké 
dôkazy. Komisia by mala predovšetkým 
preskúmať stav výnimiek zo zákazu 
kadmia, ktoré boli poskytnuté pre
prenosné batérie a akumulátory určené pre 
použitie v energetických zariadeniach 
napájaných z batérie alebo akumulátora. 
Príkladom zariadení napájaných z batérie 
alebo  akumulátora sú zariadenia, ktoré 
konzumenti a profesionáli používajú na 
otáčanie, frézovanie, pieskovanie, 

(10) Komisia by mala zhodnotiť potrebu 
prepracovanie tejto smernice, berúc do 
úvahy dostupné technické a vedecké 
dôkazy. Komisia by mala predovšetkým 
preskúmať stav výnimiek zo zákazu ortute 
a kadmia, ktoré boli poskytnuté pre batérie 
a akumulátory, aby obmedzila zoznam 
ďalších výnimiek, ak sa  použitie ortute 
a/alebo kadmia stalo v týchto aplikáciách 
nepotrebné, nakoľko existujú na trhu  
alternatívy.
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brúsenie, rezanie, vyrezávanie, strihanie, 
vŕtanie, robenie dier, dierovanie, 
oklepávanie, nitovanie, skrutkovanie, 
leštenie alebo podobné spracovanie dreva, 
kovu a iných materiálov, rovnako ako pre 
kosenie, rezanie a iné záhradné aktivity.

Odôvodnenie

Znovu prezentuje časť  pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 23 z prvého čítania v EP.
Výnimky zo zákazu ortute a kadmia by mali prestať existovať ak sú dostupné alternatívy.
Vymenovanie príkladov energetických zariadení napájaných z batérie alebo akumulátora 
neprináša žiadny prospech pre definíciu energetických zariadení napájaných z batérie alebo 
akumulátora. Definícia v článku 3 tejto smernice to musí jasne stanoviť, nie odôvodnenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 17

(17) Základné princípy financovania 
kontroly použitých batérií a akumulátorov 
by mali byť stanovené na úrovni 
Spoločenstva. Finančné plány by mali 
napomôcť dosiahnutiu vysokého objemu 
zberu  a recyklovania a uviesť do platnosti 
princíp zodpovednosti výrobcu. 
Výrobcovia by mali hradiť náklady na 
zber, spracovanie a recyklovanie všetkých 
pozbieraných batérií a akumulátorov bez 
zisku z predaja obnovených materiálov. Za 
určitých podmienok by však mala byť 
aplikácia pravidiel minima na malých 
výrobcov ospravedlniteľná.

(17) Základné princípy financovania 
kontroly použitých batérií a akumulátorov 
by mali byť stanovené na úrovni 
Spoločenstva. Finančné plány by mali 
napomôcť dosiahnutiu vysokého objemu 
zberu  a recyklovania a uviesť do platnosti 
princíp zodpovednosti výrobcu. 
Výrobcovia by mali hradiť náklady na 
zber, spracovanie a recyklovanie všetkých 
pozbieraných batérií a akumulátorov bez 
zisku z predaja obnovených materiálov.

Odôvodnenie

Možnosť minima pre malých výrobcov vytvorí medzeru pre parazitov a bude ohrozovať 
kredibilitu každého národného systému. Všetci aktéri reťaze musia na seba prebrať svoju časť 
zodpovednosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 18a (nové)

(18a) Koncoví užívatelia by mali byť tiež 
informovaní o kapacite batérií, ktoré 
kupujú, aby mohli urobiť informované 
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rozhodnutie.

Odôvodnenie

Znovu predstavuje  pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 z prvého čítanie v EP, ktorý bol prijatý 
Európskou komisiou (KOM(2005)378).

Batérie, ktoré sa nesmú znovu nabíjať majú veľmi rôzne ceny, ktoré závisia od ich rôznej 
kapacity. Všetky druhy sťažností na kvalitu sú na výkonnosť batérií, ktoré sa nesmú znovu 
nabíjať. Zatiaľ čo na nabíjateľných batériách je uvedená informácia o ich kapacite, pre 
nenabíjateľné batérie tomu tak ešte nie je. Konzumenti by mali byť informovaní o kapacite 
všetkých batérií, aby boli zabezpečené jasné a transparentné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 1

Predmet sporu Účel
Táto smernica vytvára:
1) pravidlá umiestnenia na trh s batériami 
a akumulátormi; a

Cieľom tejto smernice je, predchádzanie 
používaniu ťažkých kovov v batériách a 
akumulátoroch, ako hlavná priorita. 
Ďalšími prioritami sú zber, spracovanie, 
recyklovanie a likvidácia všetkých 
použitých batérií a akumulátorov, aby sa 
predišlo nakladaniu s batériami 
obsahujúcimi nebezpečné látky a aby sa 
recyklovali užitočné látky v nich 
obsiahnuté.
Tiež sa snaží zlepšiť vplyv batérií a 
akumulátorov, činnosti všetkých 
operátorov podielajúcich sa na životnom 
cykle elektrického a elektronického 
zariadenia, t.j. výrobcovia, distribútori a 
konzumenti, a najmä operátorov, ktorí sa 
priamo podieľajú na spracovaní 
použitých batérií a akumulátorov, na 
životné prostredie

2) špeciálne pravidlá pre zber, 
spracovanie, recyklovanie a likvidáciu 
použitých batérií a akumulátorov, ktoré 
dopĺňajú relevantnú legislatívu 
Spoločenstva o odpade.
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Odôvodnenie

Znovu prezentuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 7 a 8 z prvého čítania v EP.

Cieľom smernice o batériách je v prvom rade predísť použitiu ťažkých kovov v batériách a 
akumulátoroch. Kadmium, ortuť a olovo majú výrazný vplyv na kvalitu životného prostredia. 
Druhou prioritou tejto smernice je podpora a harmonizácia zberu a recyklovania batérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 3 bod 3

3) „prenosné batérie a akumulátory“
predstavujú akúkoľvek batériu alebo 
akumulátor, ktorý:

3) „prenosné batérie a akumulátory“
predstavujú akúkoľvek batériu, tlačidlový 
článok batérie, zväzok batérií alebo 
akumulátor, ktorý:

(a) je zapečatený, a (a) je zapečatený, a

(b) môže sa niesť v ruke, a (b) váži menej ako 1 kilogram, a
(c) nie je priemyselnou batériou alebo 
akumulátorom ani automobilovou 
batériou alebo akumulátorom; 

(c) je používaný alebo určený na 
používanie konzumentmi alebo 
profesionálmi v aplikáciách uvedených v 
zozname v prílohe IA a IB smernice 
2002/96/ES alebo v inej aplikácii;

Odôvodnenie

Zväzky batérií a tlačidlové články batérie musia byť jednoznačne zahrnuté v definícii 
prenosných batérií, aby sa zabezpečilo, že sa na ne vzťahujú požiadavky na zber a 
spracovanie. Táto definícia bude jasnejšia, ak bude odkazovať na existujúcu smernicu WEEE. 
Váha, ktorá sa bežne používa na rozlíšenie prenosných batérií od iných batérií, by mala byť 
uvedená ako časť definície aby sa predišlo nedostatku jasnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3 bod 6

6) „priemyselná batéria a akumulátor“ 
predstavuje akúkoľvek batériu alebo 
akumulátor určený pre výhradne 
priemyselné alebo profesionálne použitie 
alebo pre použitie v akomkoľvek type 
elektrického vozidla;

6) „priemyselná batéria alebo akumulátor“ 
predstavuje akúkoľvek batériu alebo 
akumulátor výhradne používaný alebo 
určený na používanie pre priemyselné 
ciele, napríklad ako standby alebo hybná 
sila, ktorá nie je „prenosnou batériou 
alebo akumulátorom“ ako je definované v 
bode 3;
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Odôvodnenie

Znovu prestavuje  pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85 z prvého čítania v EP.
Aby sa predišlo rozdielom medzi definíciami alebo prekrývaniu definícií, malo by byť jasne 
stanovené, že priemyselná batéria nie je prenosná batéria.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 3 bod 8

8) „recyklovanie“ predstavuje 
znovuspracovanie v procese výroby 
odpadových materiálov a to pre ich 
pôvodný účel alebo pre iné účely, okrem 
obnovenia energie;

8) „recyklovanie“ predstavuje 
znovuspracovanie v procese výroby 
odpadových materiálov a to pre ich 
pôvodný účel, okrem obnovenia energie, 
čo znamená použitie horľavého odpadu 
ako prostriedok vytvárania energie 
prostredníctvom priameho pálenia s alebo 
bez iného odpadu, ale s obnovením tepla;

Odôvodnenie

Znovu predstavuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18 z prvého čítania v  EP.

Táto definícia by mala byť v súlade s definíciou recyklovania v článku 3 odsek e smernice 
WEEE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 3 bod 12

12) „výrobca“ predstavuje akúkoľvek 
osobu v členskom štáte, ktorá, nezávisle na 
spôsobe predaja, vrátane komunikácie na 
diaľku ako je uvedené v smernici 97/7/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 
1997 o ochrane konzumentov vzhľadom k 
zmluvám na diaľku, umiestňuje batérií 
alebo akumulátorov, vrátane tých, ktoré sú 
inkorporované do zariadení a vozidiel, na 
trh po prvýkrát na území členského štátu 
na profesionálnej úrovni;

12) „výrobca“ predstavuje akúkoľvek 
osobu v členskom štáte, ktorá, nezávisle na 
spôsobe predaja, vrátane komunikácie na 
diaľku ako je uvedené v smernici 97/7/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 
1997 o ochrane konzumentov vzhľadom k 
zmluvám na diaľku:

(a) vyrába a predáva batérie alebo 
akumulátory pod vlastnou značkou, 
vrátane tých, ktoré sú súčasťou zariadení 
alebo vozidiel;

(b) znovu predáva pod vlastnou značkou 
alebo ako súčasť zariadení batérie a 
akumulátory vyrobené iným výrobcom, za 
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podmienok, kde dodávateľ nemôže byť 
identifikovaný;
(c) importuje alebo exportuje batérie, 
akumulátory alebo zariadenia na 
profesionálnej báze na trh Spoločenstva;

Odôvodnenie

Znovu prezentuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20 z prvého čítania v EP.

Definícia výrobcu má dôsledky pre povinnosti. V súlade s článkom 3 odsek i smernice WEEE, 
výrobca EEE je zodpovedný za zabudované batérie. Výrobca batérií je zodpovedný po tom, 
ako boli batérie vybraté zo zariadenia. V súlade s prílohou II odsek 1 tretia odrážka batérie 
by mali byť vybraté z WEEE so zodpovednosťou výrobcu EEE. Od tohto momentu je 
zodpovedný výrobca batérií, ak sa dá identifikovať. Malo by sa predísť tomu, aby výrobca 
EEE a výrobca batérií boli naraz zodpovední  za batériu, čo by mohlo viesť k problémom v 
praxi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 3 bod 16a (nový)

16a) „objem zberu“ predstavuje pre daný 
členský štát v danom kalendárnom roku 
percento získané znížením váhy použitých 
prenosných batérií a akumulátorov 
zozbieraných v súlade s článkom 7 odsek 
1 v danom kalendárnom roku priemerným 
ročným predajom prenosných batérií a 
akumulátorov koncovému užívateľovi na 
váhu v danom členskom štáte počas 
daného kalendárneho roku a 
predchádzajúce dva roky;

Odôvodnenie

Objem zberu musí byť definovaný v tomto článku a nie v článku o cieľoch zberu, preto je 
rovnaký text preložený do tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 3 bod 16b (nový)

16b) „uzavretá slučka“ predstavuje, že 
obsah kovu v použitej batérii alebo 
akumulátore bude znovu použitý pri 
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výrobe nových produktov.

Odôvodnenie

Uzavretá slučka y mala byť definovaná, aby sa objasnil  pozmeňujúci a doplňujúci návrh o 
prílohe IIIB o procesoch recyklácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 4 odsek 1 bod (b)

(b) prenosné batérie alebo akumulátory, 
vrátane tých, ktoré sú súčasťou zariadení, a 
ktoré obsahujú viac ako 0,002% kadmia na 
váhu.

(b) všetky batérie alebo akumulátory, 
vrátane tých, ktoré sú súčasťou zariadení, a 
ktoré obsahujú viac ako 0,002% kadmia na 
váhu; a

Odôvodnenie

Znovu predstavuje časť  pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 23 a 82 z prvého čítania v  
EP.

Kadmium a olovo sa odstraňujú z už existujúcich produktov (autá v odpade, WEEE, PVC, 
plasty, atď.). Aj v batériách by malo byť používanie týchto škodlivých látok zakázané. Okrem 
toho existuje jasný trend smerom k nikel-kovovým hydridom a lithium-ion batériám ako 
náhradám za NiCd batérie. Dokonca aj výrobcovia NiCd batérií podporujú NiMH batérie a 
Li-ion batérie ako náhradu za NiCd batérie, vrátane batérií pre medicínske účely, núdzové 
osvetlenie a energetické zariadenia napájané z batérie alebo akumulátora. Zákaz na NiCd 
batérie je oprávnený. Takýto zákaz zabráni škodlivým a jedovatým vplyvom kadmia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 4 odsek 1 bod (ba) (nový)

(ba) prenosné batérie alebo akumulátory, 
vrátane tých, ktoré sú súčasťou zariadení, 
ktoré obsahujú viac ako 0,004% váhy 
olova.

Odôvodnenie

Znovu predstavuje časti  pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 23 a 82 z prvého čítania v  
EP.
Kadmium a olovo sa odstraňujú z už existujúcich produktov (autá v odpade, WEEE, PVC, 
plasty, atď.). Aj v batériách by malo byť používanie týchto škodlivých látok zakázané. Tento 
zákaz na olovo neplatí na automobilové alebo priemyselné batérie, pretože existujúce systémy 
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môžu pozbierať skoro 100% týchto batérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 4 odsek 3

3. Zákaz stanovený v odseku 1 písmeno b 
neplatí na prenosné batérie a akumulátory 
určené pre použitie v:

3. Zákaz stanovený v odseku 1 písmeno b 
neplatí na:

(a) núdzových a poplašných systémoch, 
vrátane núdzového osvetlenia;

(a) prenosné batérie a akumulátory 
určené pre použitie v núdzových a 
poplašných systémoch, vrátane núdzového 
osvetlenia;

(b) lekárskom zariadení; alebo (b) kadmium v batériách a akumulátoroch 
pre priemyselné zariadenia, alebo 

(c) energetických zariadeniach 
napájaných z batérie alebo akumulátora.

(c) kadmium v batériách a akumulátoroch 
pre lietadlá a vlaky, s výnimkou NiCd 
batérií používaných v elektrických 
vozidlách, nakoľko tieto zariadenia 
spadajú pod článok 4 odsek 2 bod a 
smernice 2000/53/ES.

Odôvodnenie

Znovu predstavuje časti  pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 23 a 82 z prvého čítania v  
EP.

Skoro všetci výrobcovia batérií vyrábajú NiMH a Li-ion batérie ako alternatívu k NiCd 
batériám pre veľké množstvo zariadení. NiMH a Li-ion batérie sú reklamované na mnohých 
webových stránkach výrobcov batérií, aj pre lekárske zariadenia, núdzové osvetlenie a 
energetické zariadenia napájané z batérie alebo akumulátora. Výnimka zo zákazu NiCd 
batérií pre tieto zariadenia nie je oprávnená. Výnimky pre batérie obsahujúce kadmium pre 
priemyselné zariadenia a vo vlakoch a lietadlách sú oprávnené, pretože na trhu neexistuje 
prakticky žiadna alternatíva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 4 odsek 4

4. Komisia preskúma výnimku uvedenú v 
odseku 3 bod c a podá správu 
Európskemu parlamentu a Rade do 
štyroch rokov po vstupe tejto smernice do 
platnosti, spolu, ak je to vhodné, s 
relevantnými návrhmi, so zreteľom na 
zákaz kadmia v batériách a 
akumulátoroch.

4. Na základe návrhu Komisie, Európsky 
parlament a Rada preskúmajú výnimky 
uvedené v odseku 3 v súlade s technickým 
pokrokom, aby sa ďalej zakázal zoznam 
tých výnimiek, kde použitie ortute, kadmia 
a/alebo olova v tých zariadeniach sa dá 
vyhnúť, pretože na trhu existujú 
alternatívy.
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Odôvodnenie

Znovu predstavuje časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 23 z prvého čítania v  EP.

Použitie ortute, kadmia a olova by malo byť, kde to je len možné, ďalej zakázané, aby sa 
predišlo škodlivým a jedovatým vplyvom týchto nebezpečných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 4a (nový)

Článok 4a
Zvýšená ochrana životného prostredia

Členské štáty podporia výskum a 
povzbudia výrobcov, aby zlepšili celkový 
vplyv batérií a akumulátorov na životné 
prostredie počas celého svojho životného 
cyklu a povzbudí vývoj a marketing batérií 
a akumulátorov, ktoré obsahujú menšie 
množstvá nebezpečných látok alebo ktoré 
obsahujú menej jedovaté látky, obzvlášť 
ako náhrady za ortuť, kadmium a olovo.
Členské štáty budú vykonávať výskum a 
vývoj v týchto odvetviach na podporu 
týchto cieľov.

Odôvodnenie

Znovu predstavuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 z prvého čítania v  EP, aby sa dosiahol 
lepší vplyv batérií na životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 6

Členské štáty sa budú snažiť
maximalizovať oddelený zber použitých 
batérií a akumulátorov, v súlade s 
dopadom transportu na životné prostredie
a minimalizovať likvidáciu batérií a 
akumulátorov ako neroztriedeného 
obecného odpadu.

Členské štáty prijmú nevyhnutné 
opatrenia na maximalizáciu oddeleného 
zberu použitých batérií a akumulátorov a 
predísť konečnej likvidácii batérií a 
akumulátorov, aby bol dosiahnutý 
maximálny stupeň recyklovania všetkých 
použitých batérií a akumulátorov, použitie 
ktorých nie ej zakázané v článku 4.
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Odôvodnenie

Znovu predstavuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27 z prvého čítania v  EP.

Recyklovanie použitých batérií by sa malo vzťahovať len na batérie, ktorých marketing a 
použitie sú povolené. Kadmium a ortuť z batérií, ktoré budú zakázané touto smernicou by 
mali byť definitívne zlikvidované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 7 odsek 1 bod (a) a (aa) (nový)

(a) ak by mal umožniť koncovému 
používateľovi zlikvidovať použité 
prenosné batérie alebo akumulátory na 
dostupnom zbere v jeho okolí, so zreteľom 
na hustotu obyvateľstva;

(a) ak by mal umožniť koncovému 
používateľovi zlikvidovať použité 
prenosné batérie alebo akumulátory na 
dostupnom zbere v jeho okolí;

(aa) ak by mal zabezpečiť, že koncový 
používatelia doručia ich použité batérie a 
akumulátory do priestorov zberu 
spomenutých v bode a;

Odôvodnenie

Znovu predstavuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 28 a 29 z prvého čítania v  EP.

Zber sa začína s doručením batérií a akumulátorov koncovým užívateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 7 odsek 4a (nový)

4a. Členské štáty zabezpečia, že koncoví 
užívatelia budú povinní vrátiť ich použité 
priemyselné a automobilové batérie a 
akumulátory to systému zberu.

Odôvodnenie

Znovu predstavuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47 z prvého čítania v  EP, ktorý bol 
prijatý Európskou komisiou (KOM(2005)378).

Aby bol dosiahnutý taký vysoký objem zozbieraných batérií a akumulátorov, ako je len možné, 
konzumenti by mali byť povinní vrátiť ich použité priemyselné a automobilové batérie. Toto 
by sa malo dosiahnuť prostredníctvom informačných kampaní a mohlo by byť koordinované s 
politikami  miestnych orgánov, aby bol dosiahnutý vysoký objem zberu. Táto požiadavka 
doplňuje odvolávaciu povinnosť uloženú na postupy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 9 odsek 1

1. Pre účely tohto článku znamená 
„objem zberu“ pre daný členský štát v 
danom kalendárnom roku percento 
získané znížením váhy použitých 
prenosných batérií a akumulátorov 
vyzbieraných v súlade s článkom 7 odsek 
1 v danom kalendárnom roku pri 
priemernom ročnom odbyte prenosných 
batérií a akumulátorov koncovým 
užívateľom na váhu v danom členskom 
štáte počas daného kalendárneho roku a 
uplynulých dvoch kalendárnych rokov. 
Členské štáty vypočítajú objem zberu po 
prvýkrát vzhľadom k šiestemu 
ukončenému kalendárnemu roku 
nasledujúcemu po vstúpení tejto smernice 
do platnosti.

1. Členské štáty vypočítajú objem zberu 
ako je uvedené v bode 16 a článku 3 po 
prvýkrát vzhľadom k štvrtému 
ukončenému kalendárnemu roku 
nasledujúcemu po vstúpení tejto smernice 
do platnosti.

Odôvodnenie

Znovu reprezentuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 z prvého čítania v  EP.
Objem zberu by nemal byť definovaný v tomto článku a mal by byť preto prenesený ako 
definícia do článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 9 odsek 2 body (a) a (b)

(a) 25% k ...*; (a) 50% k ...*;

(b) 45% k ...**.
______

*  šiestim rokom po vstúpení tejto smernice 
do platnosti.

** desiatim rokom po vstúpení tejto 
smernice do platnosti.

(b) 60% k ...**.
______

*  šiestim rokom po vstúpení tejto smernice 
do platnosti.

** desiatim rokom po vstúpení tejto 
smernice do platnosti.

Odôvodnenie

Znovu uvádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 z prvého čítania v  EP. Musia byť 
stanovené ambicióznejšie ciele, aby sa zvýšili možnosti recyklovania a obnovy kovov v 
batériách a aby sa predišlo skončeniu týchto kovov v prostredí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 9 odsek 4

4. V súlade s postupom uvedeným v článku 
21 odsek 2:

4. V súlade s postupom uvedeným v článku 
21 odsek 2 bude vytvorená spoločná 
metodika pre vypočítanie ročného odbytu 
prenosných batérií a akumulátorov 
konečným spotrebiteľom k ...*.

(a) prechodné opatrenia môžu byť 
stanovené, aby boli adresované ťažkosti, 
ktorým čelí členský štát pri uspokojovaní 
požiadaviek uvedených v odseku 2 ako 
výsledok špecifických národných 
podmienok;
(b) bude vytvorená spoločná metodika pre 
vypočítanie ročného odbytu prenosných 
batérií a akumulátorov konečným 
spotrebiteľom k ...*.

____
* jednému roku po vstupe tejto smernice 
do platnosti.

____
* jednému roku po vstupe tejto smernice 
do platnosti.

Odôvodnenie

Znovu uvádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 z prvého čítania v  EP. Neoprávnená 
výnimka Rady sa vypúšťa. Kvôli percentuálnemu a nie váhovému cieľu, členské štáty nemôžu 
už viac použiť argument špecifických náročných podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 9 odsek 4a (nový)

4a. Nie neskôr ako...* , podá Komisia 
návrh na zvýšenie cieľov zberu  v súlade s 
článkom 25 Zmluvy.
___
* osem rokov po vstupe tejto smernice do 
platnosti

Odôvodnenie

Znovu uvádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 z prvého čítania v  EP. Ciele zberu by mali 
byť vylepšené, aby sa v budúcnosti predišlo nekontrolovanej likvidácii batérií v prostredí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 10 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, že nie neskôr 
ako ...*:

1. Členské štáty zabezpečia, že nie neskôr 
ako ...*:

(a) výrobcovia alebo tretie strany vytvoria 
plány používajúc najlepšie dostupné 
techniky pre spracovanie a recyklovanie 
použitých batérií a akumulátorov; a

(a) výrobcovia alebo tretie strany vytvoria 
plány používajúc najlepšie dostupné 
techniky, v zmysle ochrany zdravia a 
prostredia, pre spracovanie a recyklovanie 
použitých batérií a akumulátorov; a 

(b) všetky identifikovateľné batérie a 
akumulátory pozbierané v súlade s 
článkom 7 prejdú spracovaním a 
recyklovaním na základe takýchto plánov.

(b) všetky identifikovateľné batérie a 
akumulátory pozbierané v súlade s 
článkom 7 prejdú spracovaním a 
recyklovaním na základe plánov, ktoré sú v 
zhode, aspoň minimálne, s legislatívou 
Spoločenstva, najmä so zreteľom na 
zdravie, bezpečnosť a manažment odpadu.

Členské štáty môžu, v súlade so Zmluvou, 
zlikvidovať zozbierané prenosné batérie 
alebo akumulátory obsahujúce kadmium, 
ortuť alebo olovo na skládke odpadu alebo
podzemným uschovaním ako súčasť 
stratégie plánovanej likvidácie ťažkých 
kovov alebo keď nie je dostupný žiadny 
schopný koncový trh. Členské štáty 
oznámia návrh opatrení Komisii v súlade 
so smernicou 98/34/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 22. júna 1998, ktoré 
upravuje postup poskytovania informácií v 
oblasti technických noriem a nariadení.
___

* tri roky po vstúpení tejto smernice do 
platnosti.

Členské štáty môžu, v súlade so Zmluvou, 
zlikvidovať zozbierané prenosné batérie 
alebo akumulátory obsahujúce kadmium, 
ortuť alebo olovo na skládke odpadu alebo 
podzemným uschovaním ako súčasť 
stratégie plánovanej likvidácie ťažkých 
kovov keď nie je dostupný žiadny schopný 
koncový trh. Členské štáty oznámia návrh 
opatrení Komisii v súlade so smernicou 
98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady z 
22. júna 1998, ktoré upravuje postup 
poskytovania informácií v oblasti 
technických noriem a nariadení.
____

* tri roky po vstúpení tejto smernice do 
platnosti.

Odôvodnenie

Znovu uvádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120 z prvého čítania v  EP.

Je kľúčové rozlíšiť a oddeliť požiadavky na spracovanie a recyklovanie. Odkedy sú 
technológie spracovania početné a dobre vytvorené, bude ťažké vytvoriť právnu definíciu pre 
„najlepšie dostupné technológie“ v tomto prípade. Odporúča sa preto, že minimálny štandard 
spracovania by mal byť v súlade s legislatívou Spoločenstva o bezpečnosti, zdraví a riadení 
odpadu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 10a (nový)

Článok 10a
Nové technológie recyklovania

1. Členské štáty podporia vývoj nových 
technológií recyklovania a spracovania a 
budú hľadať metódy recyklovania pre 
všetky typy batérií a akumulátorov, ktoré 
sú vhodné pre prostredie a sú efektívne.
2. Členské štáty povzbudia zariadenia na
spracovanie, aby zaviedli certifikované 
riadiace plány pre prostredie v súlade s 
nariadením (EK) 761/2001, ktoré 
umožňuje  dobrovoľnú účasť v 
organizáciách ekomanažmentu a plánu 
auditu (EMAS) Spoločenstva.

Odôvodnenie

Znovu prezentuje text článku 17 z pôvodného návrhu Komisie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 11

Členské štáty zakážu likvidáciu na 
skládkach alebo spálenie použitých 
priemyselných a automobilových batérií a 
akumulátorov. Zbytky akýchkoľvek batérií 
a akumulátorov, ktoré prešli spracovaním 
a recyklovaním v súlade s článkom 10 
odsek 1 môžu byť zlikvidované na 
skládkach alebo spálením.

Členské štáty zakážu likvidáciu na 
skládkach alebo spálenie použitých 
priemyselných a automobilových batérií a 
akumulátorov.

Odôvodnenie

Znovu prezentuje text článku 11 z pôvodného návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 13 odsek 1 úvodná časť

1. Členské štáty  zabezpečia, že producenti 
alebo tretie strany konajúce vo svoj 
prospech, budú financovať akékoľvek čisté 

1. Členské štáty  zabezpečia, že producenti 
alebo tretie strany konajúce vo svoj 
prospech, budú financovať, nie neskôr ako 
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náklady vznikajúce z: ... *, akékoľvek čisté náklady vznikajúce z:
____

* dva roky po vstupe tejto smernice do 
platnosti.

Odôvodnenie

Znovu predstavuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44 z prvého čítania v  EP.
Znenie v súlade s článkom 8 odsek 1 a 2 smernice WEEE (2002/96/ES). Pre začiatok 
individuálnej zodpovednosti výrobcu je potrebná jasná časová línia, ktorá by sa mala tiež 
vzťahovať na zber použitých prenosných batérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 13 odsek 2a (nový)

2a. Zodpovednosť za zaplatenie nákladov 
za zber, spracovanie, recyklovanie a 
prostrediu vhodnú likvidáciu použitých 
batérií a akumulátorov uvedených na trh 
pred vstupom tejto smernice do platnosti 
(„historický odpad“), je na výrobcoch.

Odôvodnenie

Znovu prezentuje  pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49 z prvého čítania v  EP.

Musí byť jasne stanovené, že výrobcovia sú tiež zodpovední za výdavky na zber, spracovanie, 
recyklovanie a prostrediu vhodnú likvidáciu historického odpadu. Toto už bolo súčasťou 
pôvodného návrhu Komisie článok 23 odsek 1 KOM (2003)0723).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 15

Článok 15
Malí výrobcovia

Pravidlá minima pre aplikáciu článkov 13 
odsek 1 a článok 14, budú vytvorené, ak je 
to vhodné, v súlade s postupom uvedeným 
v článku 21 odsek 2 nie neskôr ako ...*.

vypúšťa sa
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____
* 42 mesiacov po vstupe tejto smernice do 
platnosti

Odôvodnenie

Možnosť minima pre malých výrobcov vytvorí medzeru pre parazitov a bude ohrozovať 
kredibilitu každého národného systému. Všetci aktéri reťaze musia na seba prebrať svoju časť 
zodpovednosti. Tento dodatok Rady by sa preto mal vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 18 odsek 1 pododsek 1a (nový)

Členské štáty zabezpečia, že kapacita 
všetkých batérií, akumulátorov a zväzkov 
batérií je na nich viditeľne, čitateľne a 
neodstrániteľne uvedená.

Odôvodnenie

Znovu prezentuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58 z prvého čítania v  EP, ktorý bol prijatý 
Európskou komisiou (KOM(2005)0378).

Batérie, ktoré sa nesmú znovu nabíjať majú veľmi rôzne ceny, ktoré závisia od ich rôznej 
kapacity. Všetky druhy sťažností na kvalitu sú na výkonnosť batérií, ktoré sa nesmú znovu 
nabíjať. Zatiaľ čo na nabíjateľných batériách je uvedená informácia o ich kapacite, pre 
nenabíjateľné batérie tomu tak ešte nie je. Konzumenti by mali byť informovaní o kapacite 
všetkých batérií, aby boli zabezpečené jasné a transparentné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha III časť B

3. Procesy recyklovania dosiahnu 
nasledovné minimálne ciele recyklovania:

3. Procesy recyklovania dosiahnu 
nasledovné minimálne ciele recyklovania:

(a) recyklovanie 65% priemernej váhy 
lead-acid batérií a akumulátorov, vrátane 
recyklovania olovnatého obsahu na 
najvyšší stupeň, ktorý je technicky 
uskutočniteľný pri predchádzaní 
nadmerných výdavkov;

(a) recyklovanie 65% priemernej váhy 
lead-acid batérií a akumulátorov, a 
uzavretá slučka pre všetko obsiahnuté 
olovo;



PE 362.634v01-00 24/28 PR\579597SK.doc

SKExternal translation

(b) recyklovanie 75% priemernej váhy 
nikel-kadmium batérií a akumulátorov, 
vrátane recyklovania obsahu kadmia na 
najvyšší stupeň, ktorý je technicky 
uskutočniteľný pri predchádzaní 
nadmerných výdavkov; a

(b) recyklovanie 75% priemernej váhy 
nikel-kadmium batérií a akumulátorov, a 
uzavretá slučka pre všetko obsiahnuté 
kadmium; a

(c) recyklovanie 50% priemernej váhy 
iných použitých batérií a akumulátorov.

(c) recyklovanie 55% priemernej váhy 
iných použitých batérií a akumulátorov.

Navrhnuté ciele minimálneho 
recyklovania budú pravidelne 
prehodnotené a prispôsobené najlepšiemu 
dostupnému technologickému  a 
vedeckému pokroku v súlade s postupom 
uvedeným v článku 21.

Odôvodnenie

Znovu predstavuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43 z prvého čítania.
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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 Článok 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 
pozmeňujúci a doplňujúci návrhs, either verbatim, in part or in spirit. However, it does not 
reflect a number of pozmeňujúci a doplňujúci návrhs. The European Commission can support 
the common position taken as a package, provided that the level of environmental ambition is 
at least equivalent to the Commission’s proposal, in particular with respect to collection and 
recycling objectives. The 4 main items of the first reading are discussed below:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


