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RICHTLIJN 2005/…/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT  

EN DE RAAD 

van 

 

inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's 

en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG 

(Voor de EER relevante tekst) 

 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid artikel 175, lid 1, 

en artikel 95, lid 1, voor wat betreft de artikelen 4, 5 en 18 van deze richtlijn, 

 

Gezien het voorstel van de Commissie, 1 

 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, 2 

 

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s, 3 

 

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag, 4 

                                                 
1  PB C 96 van 21.4.2004, blz. 29. 
2  PB C 117 van 30.4.2004, blz. 5. 
3  PB C 121 van 30.4.2004, blz. 35. 
4 Advies van het Europees Parlement, van 20 april 2004 (nog niet bekendgemaakt in het 

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van …. (nog niet bekendgemaakt 
in het Publicatieblad) en standpunt van het Europees Parlement van .... (nog niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad). 
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Overwegende hetgeen volgt:  

 

(1) Het is wenselijk de nationale maatregelen betreffende batterijen en accu's, alsook afgedankte 

batterijen en accu's te harmoniseren. Hoofddoel van deze richtlijn is het negatieve effect van 

batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's op het milieu te minimaliseren en 

zo bij te dragen aan de bescherming, instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het 

milieu. Artikel 175, lid 1 van het Verdrag vormt daarom de rechtsgrondslag. Op 

communautair niveau moeten echter, op basis van artikel 95, lid 1 van het Verdrag, ook 

maatregelen worden genomen om de vereisten inzake het gehalte aan zware metalen en de 

markering van batterijen en accu's te harmoniseren en zo een vlot functioneren van de interne 

markt te verzekeren en verstoring van de concurrentie in de Gemeenschap te vermijden. 

 

(2) In de Mededeling van de Commissie van 30 juli 1996 betreffende de actualisering van de 

communautaire strategie voor het afvalbeheer werden richtsnoeren vastgesteld voor het 

toekomstige afvalbeleid van de Gemeenschap. Die mededeling benadrukt hoe noodzakelijk 

het is de hoeveelheden gevaarlijke stoffen in het afval te reduceren en wijst op de potentiële 

voordelen van voor de gehele Gemeenschap geldende regels ter beperking van de aanwezig-

heid van dergelijke stoffen in producten en in productieprocédés. Verder wordt verklaard dat 

niet te vermijden afval opnieuw zou moeten worden gebruikt of nuttig toegepast met het oog 

op de herwinning van zijn samenstellende materialen of het energiegehalte ervan. 
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(3) De Richtlijn 91/157/EEG van de Raad van 18 maart 1991 inzake batterijen en accu's die 

gevaarlijke stoffen bevatten 1 heeft  de wetgevingen van de lidstaten op dit gebied dichter bij 

elkaar gebracht. De doelstellingen van die richtlijn zijn evenwel niet volledig verwezenlijkt. 

Ook in Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot 

vaststelling van het zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap 2 en in 

Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 3 is onderstreept dat Richtlijn 91/157/EEG 

moet worden herzien. Richtlijn 91/157/EEG is dus aan herziening toe en moet omwille van de 

duidelijkheid worden vervangen. 

 

(4) Teneinde de milieudoelstellingen van deze richtlijn te verwezenlijken wordt het op de markt 

brengen van bepaalde kwik of cadmium houdende batterijen en accu's verboden. Ook wordt 

met deze richtlijn gestreefd naar een hoog niveau van inzameling en recycling van afgedankte 

batterijen en accu's en naar verbetering van de milieuprestatie van alle actoren die betrokken 

zijn bij de levenscyclus van batterijen en accu's, zoals producenten, distributeurs en eind-

gebruikers en in het bijzonder de actoren die rechtstreeks betrokken zijn bij de verwerking en 

recycling van afgedankte batterijen en accu's. De specifieke voorschriften die nodig zijn om 

dit te bereiken, vormen een aanvulling op de bestaande communautaire wetgeving inzake 

afval, in het bijzonder Richtlijn 75/442/EG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende 

afvalstoffen 4, Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten 

van afval 5 en Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

4 december 2000 betreffende de verbranding van afval. 6  

                                                 
1 PB L 78 van 26.3.1991, blz. 38. Richtlijn als gewijzigd bij Richtlijn 98/101/EG van de 

Commissie (PB L 1 van 5.1.1999, blz. 1). 
2  PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1. 
3  PB L 37 van 13.2.2003, blz. 24. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2003/108/EG van het 

Europees Parlement en de Raad (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 106. 
4  PB L 194 van 25.7.1995, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 
5  PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003. 
6  PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.  
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(5) Om te voorkomen dat batterijen en accu’s zo worden afgedankt dat zij het milieu 

verontreinigen, en om te vermijden dat de eindgebruiker geen weg meer weet met de 

verschillende afvalbeheersvereisten voor verschillende batterijen en accu's, moet deze richtlijn 

gelden voor alle batterijen en accu’s die in de Gemeenschap op de markt worden gebracht. 

Zo'n ruime opzet zal ook schaalvoordelen opleveren qua inzameling en recycling en een 

optimale besparing van hulpbronnen mogelijk maken. 

 

(6) Betrouwbare batterijen en accu’s zijn van fundamenteel belang voor de veiligheid van vele 

producten, apparaten en diensten en vormen in onze samenleving een essentiële bron van 

energie. 

 

(7) Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen, enerzijds, draagbare batterijen en accu's en, 

anderzijds, industriële en autobatterijen en -accu's. Het verwijderen van industriële en 

autobatterijen en -accu's op stortplaatsen of middels verbranding moet worden verboden.  
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(8) Voorbeelden van industriële batterijen en accu's zijn batterijen en accu's die in ziekenhuizen, 

luchthavens of kantoorgebouwen worden gebruikt voor nood- en back-upstroomvoorziening, 

batterijen en accu's die worden gebruikt in treinen of vliegtuigen, en batterijen en accu's die 

worden gebruikt op booreilanden of in vuurtorens. Andere voorbeelden zijn batterijen en 

accu's die uitsluitend zijn ontworpen voor mobiele betaalterminals in winkels en restaurants, 

streepjescodelezers in winkels, professionele video-uitrusting voor TV-zenders en 

professionele studio's, mijnlampen en duiklampen die aan mijn- of duikhelmen voor 

professioneel gebruik zijn bevestigd, back-upbatterijen en -accu's voor elektrische deuren om 

te voorkomen dat mensen worden tegengehouden of verwond en batterijen en accu's die 

worden gebruikt voor instrumentatie of in diverse soorten meet- en instrumentatieapparatuur 

en batterijen en accu's die worden gebruikt in combinatie met zonnepanelen, fotovoltaïsche en 

andere toepassingen van hernieuwbare energie. Weer andere voorbeelden van industriële 

batterijen en accu's zijn batterijen en accu's die worden gebruikt in elektrische voertuigen, 

zoals elektrische auto's, rolstoelen, fietsen, luchthavenvoertuigen en automatische 

transportvoertuigen. In aanvulling op deze niet-uitputtende lijst van voorbeelden moet voorts 

elke batterij of accu die niet is afgedicht en geen autobatterij of -accu is, als industrieel 

worden beschouwd. 

 

(9)  Voorbeelden van draagbare batterijen en accu's, d.w.z. alle afgedichte batterijen en accu's die 

door een doorsneepersoon zonder probleem met de hand kunnen worden gedragen, maar geen 

autobatterijen of -accu's, noch industriële batterijen of accu's, zijn ééncellige batterijen (zoals 

AA- en AAA-batterijen) en batterijen en accu's die door consumenten of beroepshalve 

worden gebruikt in mobiele telefoons, draagbare computers, draadloos elektrisch 

gereedschap, speelgoed en huishoudapparaten zoals elektrische tandenborstels, 

scheerapparaten en handstofzuigers (met inbegrip van vergelijkbare apparaten die in scholen, 

winkels, restaurants, op luchthavens, kantoren of ziekenhuizen worden gebruikt) en elke 

andere batterij die door consumenten voor normale huishoudapparaten kan worden gebruikt.  
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(10) De Commissie moet de noodzaak van een aanpassing van deze richtlijn beoordelen, met 

inachtneming van het beschikbare technische en wetenschappelijke feitenmateriaal. De 

Commissie moet in het bijzonder de vrijstelling van het cadmiumverbod voor draagbare 

batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap herzien. Onder 

draadloos elektrisch gereedschap valt ook gereedschap dat consumenten en vaklieden 

gebruiken voor het draaien, frezen, schuren, slijpen, zagen, snijden, afsnijden, boren, maken 

van gaten, ponsen, hameren, klinken, schroeven, polijsten of soortgelijke bewerkingen van 

hout, metaal en andere materialen, of voor maaien, snoeien en andere tuinwerkzaamheden. 

 

(11)  De Commissie moet tevens toezien op technologische ontwikkelingen waardoor de milieu-

prestaties van batterijen en accu's gedurende hun volledige levenscyclus beter worden. De 

lidstaten moeten dit aanmoedigen, onder andere via deelname aan een communautair 

milieubeheer- en milieu-auditsysteem (EMAS). 

 

(12) Ter bescherming van het milieu moeten afgedankte batterijen en accu's worden ingezameld. 

Voor draagbare batterijen en accu's moeten er inzamelingssystemen komen met een hoog 

inzamelingspercentage. Dit betekent dat er inzamelingssystemen moeten worden opgezet met 

behulp waarvan alle eindgebruikers zich gemakkelijk en kosteloos kunnen ontdoen van alle 

draagbare afgedankte batterijen en accu's. Bij de verschillende batterij- en accutypes passen 

verschillende inzamelingssystemen en financieringsregelingen. 
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(13) Het is wenselijk dat er in de lidstaten hoge inzamelings- en recyclingspercentages voor 

afgedankte batterijen en accu's worden bereikt teneinde overal in de Gemeenschap de 

milieubescherming en de terugwinning van materialen op een hoog peil te brengen. In deze 

richtlijn moeten derhalve minimale inzamelings- en recyclingdoelstellingen voor de lidstaten 

worden vastgesteld. Het inzamelingspercentage moet worden berekend op basis van de 

gemiddelde jaarverkoop in voorgaande jaren, zodat er voor alle lidstaten vergelijkbare 

doelstellingen komen die evenredig zijn aan het nationale niveau van batterijverbruik. 

 

(14) Er moeten specifieke recyclingvereisten worden vastgesteld voor cadmium- en loodbatterijen 

en -accu's, om overal in de Gemeenschap de terugwinning van materialen op een hoog peil te 

brengen en verschillen tussen de lidstaten te voorkomen.  

 

(15) Alle belanghebbende partijen moeten aan de inzamelings-, verwerkings- en recycling-

systemen kunnen deelnemen. Deze systemen moeten zo worden ontworpen dat discriminatie 

van ingevoerde producten, handelsbelemmeringen of concurrentieverstoringen wordt 

vermeden.  

 

(16) Inzamelings- en recyclingsystemen zouden moeten worden geoptimaliseerd, in het bijzonder 

om de kosten en het negatieve milieu-effect van het vervoer tot een minimum te beperken. In 

verwerking- en recyclingsystemen dient gebruik te worden gemaakt van de beste beschikbare 

technieken, zoals omschreven in artikel 2, lid 11, van Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 

24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 1  

                                                 
1  PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 1882/2003. 
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(17) Op communautair niveau moeten er grondbeginselen voor de financiering van het beheer van 

afgedankte batterijen en accu's worden vastgesteld. Met financieringsregelingen moet worden 

bijgedragen tot het bereiken van een hoog inzamelings- en recyclagepercentage en tot de 

uitvoering van het beginsel "producentenverantwoordelijkheid". Daarom moeten de kosten 

van het inzamelen, verwerken en recycleren van alle ingezamelde batterijen en accu's, minus 

de winst uit de verkoop van de teruggewonnen materialen, door de producenten worden 

gefinancierd. Bepaalde omstandigheden, kunnen echter een goede reden zijn op kleine 

producenten de minimis-regel toe te passen.  

 

(18) Het verstrekken van voorlichting aan de eindgebruiker over de wenselijkheid van gescheiden 

inzameling, de bestaande inzamelingssystemen en de rol van de eindgebruiker bij het beheer 

van afgedankte batterijen en accu’s is een noodzaak, wil de inzameling succesvol verlopen. Er 

moeten gedetailleerde voorzieningen worden getroffen voor een markeringssysteem waarmee 

aan de eindgebruiker transparante, betrouwbare en duidelijke informatie wordt verschaft over 

batterijen en accu’s en eventuele zware metalen die deze bevatten. 

 

(19) Indien de lidstaten, om de doelstellingen van deze richtlijn te kunnen verwezenlijken, en, in 

het bijzonder om tot een hoog percentage van gescheiden inzameling en van recyclage te 

komen, gebruik maken van economische instrumenten, zoals gedifferentieerde belasting-

tarieven, moeten zij de Commissie hiervan in kennis stellen. 

 

(20) Om te meten of de doelstellingen van deze richtlijn zijn verwezenlijkt, zijn er betrouwbare en 

vergelijkbare gegevens nodig over de hoeveelheden batterijen en accu's die op de markt  zijn 

gebracht, zijn ingezameld en gerecycleerd. 
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(21) De lidstaten dienen regels vast te stellen inzake sancties op inbreuken op de bepalingen van 

deze richtlijn en ervoor te zorgen dat deze regels worden toegepast. Deze sancties dienen 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.  

 

(22) In overeenstemming met punt 34 van het interinstitutioneel akkoord “Beter wetgeven” 1 dient 

de Raad de lidstaten aan te moedigen om, voor zichzelf en in het belang van de Gemeenschap, 

hun eigen tabellen op te stellen waarin, voor zover mogelijk, de correlatie tussen deze richtlijn 

en de omzettingsmaatregelen is weergegeven, en deze tabellen openbaar te maken. 

 

(23) De voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn nodige maatregelen moeten worden goed-

gekeurd in overeenstemming met Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot 

vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 

uitvoeringsbevoegdheden. 2 

 

(24) Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, te weten de bescherming van het milieu en een 

vlotte werking van de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden 

verwezenlijkt en daarom beter op communautair niveau kunnen worden verwezenlijkt 

vanwege de aldus qua schaal en effect verkregen voordelen, kan de Gemeenschap, 

overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag, maatregelen 

aannemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel genoemde evenredigheidbeginsel gaat 

deze richtlijn niet verder dan noodzakelijk is om die doelstellingen te verwezenlijken. 

                                                 
1  PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1. 
2  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
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(25) Deze richtlijn is van toepassing onverminderd de communautaire wetgeving inzake 

veiligheid, kwaliteits- en gezondheidsvereisten, en de specifieke communautaire wetgeving 

op het gebied van afvalbeheer, in het bijzonder Richtlijn 2000/53/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken 1 en Richtlijn 

2002/96/EG. 

 

(26) Wat betreft de verantwoordelijkheid van de producent zijn producenten van batterijen en 

accu's en producenten van andere producten die een batterij of een accu bevatten 

verantwoordelijk voor het afvalbeheer van batterijen en accu's die zij op de markt brengen. 

Een flexibele aanpak is aangewezen opdat de financieringsregelingen kunnen worden 

aangepast aan de uiteenlopende nationale omstandigheden en aan de bestaande regelingen, 

met name de regelingen die zijn ingesteld om te voldoen aan de Richtlijnen 2000/53/EG en 

2002/96/EG, en tegelijkertijd dubbele kosten worden vermeden. 

 

(27) Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende 

de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 

apparatuur 2 geldt niet voor batterijen en accu's die in elektrische en elektronische apparaten 

worden gebruikt. 

 

(28) Auto- en industriële batterijen en -accu’s die in voertuigen worden gebruikt moeten voldoen 

aan de vereisten van Richtlijn 2000/53/EG, en in het bijzonder aan artikel 4 van die richtlijn. 

Daarom wordt het gebruik van cadmium in industriële batterijen en accu's voor elektrische 

voertuigen verboden, tenzij voor deze batterijen en accu's een beroep kan worden gedaan op 

een ontheffing op basis van bijlage II van bovengenoemde richtlijn, 

                                                 
1  PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34. Richtlijn gewijzigd bij Beschikking 2002/525/EG van de 

Commissie (PB L 170 van 29.6.2002, blz. 81). 
2  PB L 37 van 13.2.2003, blz. 19. 
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

 

Artikel 1 

Onderwerp  

 

Deze richtlijn stelt het volgende vast: 

 

1) voorschriften voor het op de markt brengen van batterijen en accu's; en 

 

2) specifieke voorschriften voor de inzameling, verwerking, recycling en verwijdering van 

afgedankte batterijen en accu's, ter aanvulling van de betrokken communautaire wetgeving 

inzake afvalstoffen.  

 

Artikel 2 

Toepassingsgebied 

 

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle typen batterijen en accu's, ongeacht hun vorm, volume, 

gewicht, samenstelling of gebruik. Zij is van toepassing onverminderd Richtlijn 2000/53/EG en 

Richtlijn 2002/96/EG. 



  
  

 
5694/5/05 REV 5   12 
 DG I   NL 

 

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op batterijen en accu's die worden gebruikt in: 
 
a) apparatuur die wordt aangewend in samenhang met de bescherming van wezenlijke 

belangen in verband met de veiligheid van de lidstaten, wapens, munitie, en 
oorlogsmateriaal, met uitzondering van producten die niet voor specifieke militaire 
doeleinden zijn bestemd; 

 
b) apparatuur bestemd om de ruimte ingestuurd te worden. 

 

Artikel 3 

Definities 

 

In deze richtlijn wordt verstaan onder: 

 

1) "batterij" of "accu": bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie 

verkregen elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire (niet-oplaadbare) 

batterijcellen of uit een of meer secundaire (oplaadbare) batterijcellen; 

 

2) "batterijpak": set batterijen of accu's die onderling verbonden en/of voorzien zijn van een 

buitenverpakking, die één complete eenheid vormt en niet is bedoeld om door de 

eindgebruiker te worden opgedeeld of geopend; 
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3) "draagbare batterij of accu": iedere batterij of accu die: 

 

a) afgedicht is; en  

 

b) met de hand kan worden gedragen; en 

 

c) geen industriële batterij of accu, noch een autobatterij of -accu is; 
 

4) "knoopcel": kleine ronde draagbare batterij of accu met een diameter die groter is dan de 

hoogte en die wordt gebruikt voor speciale doeleinden zoals gehoorapparaten, horloges, 

kleine draagbare apparatuur en als back-up stroomvoorziening; 

 

5) "autobatterij of -accu": batterij of accu gebruikt voor het starten, voor de verlichting of het 

ontstekingsvermogen van een voertuig; 

 

6) "industriële batterij of accu": batterij of accu die uitsluitend voor gebruik voor industriële 

of professionele doeleinden is ontworpen of in elk type elektrisch voertuig wordt gebruikt;  

 

7) "afgedankte batterij of accu": iedere batterij of accu die in de zin van artikel 1, onder (a) 

van Richtlijn 75/442/EEG als afvalstof geldt; 

 

8) "recycling": het in een productieproces opnieuw verwerken van afvalmaterialen, hetzij 

voor het oorspronkelijke doel, hetzij voor een ander doel, maar met uitzondering van de 

terugwinning van energie; 
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9) "verwijdering": alle toepasselijke handelingen die worden bedoeld in bijlage II A van 

Richtlijn 75/442/EEG; 

 

10) "verwerking ": iedere activiteit die afgedankte batterijen en accu's ondergaan nadat zij zijn 

overgedragen aan een faciliteit voor sortering, voorbereiding op recycling of voorbereiding 

op verwijdering; 

 

11) "apparaat": elektrische of elektronische apparatuur, zoals gedefinieerd in Richtlijn 

2002/96/EG, dat volledig of gedeeltelijk van energie wordt of kan worden voorzien door 

batterijen of accu's; 

 

12) "producent": persoon in een lidstaat die, ongeacht de gebruikte verkooptechniek, ook door 

gebruik van communicatie op afstand overeenkomstig Richtlijn 97/7/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij 

op afstand gesloten overeenkomsten 1, batterijen of accu's, met inbegrip van die welke in 

apparaten of voertuigen zijn ingebouwd, beroepsmatig voor het eerst op het grondgebied 

van die lidstaat op de markt brengt;  

 

13) "distributeur": persoon die beroepsmatig batterijen of accu's levert aan een eindgebruiker; 

 

14) "op de markt brengen": het leveren of ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, 

aan een derde in de Gemeenschap, met inbegrip van invoer in het douanegebied van de 

Gemeenschap; 

                                                 
1  PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2002/65/EG (PB L 271 van 

9.10.2002, blz. 16). 
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15) "economische actoren": producenten, distributeurs, inzamelaars, recyclingondernemingen 

en andere verwerkers; 

 

16) "draadloos elektrisch gereedschap": elk met de hand vastgehouden apparaat dat wordt 

aangedreven door een batterij of een accu en bestemd is voor onderhouds-, bouw- of 

tuinwerkzaamheden. 

 

Artikel 4 

Verbodsbepalingen 

 

1. Onverminderd Richtlijn 2000/53/EG verbieden de lidstaten het in de handel brengen van: 

 

a) alle, al dan niet in apparaten ingebouwde batterijen en accu's, die meer dan 0,0005 gewichts-

procentkwik bevatten; en 

 

b) draagbare batterijen of accu's, ook die welke in apparaten zijn ingebouwd, die meer dan 

0,002 gewichtsprocent cadmium bevatten. 

 

2. Het verbod als bedoeld in lid 1, onder a), is echter niet van toepassing op knoopcellen met een 

kwikgehalte van ten hoogste 2 gewichtsprocent. 
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3. Het verbod als bedoeld in lid 1, onder b), is niet van toepassing op draagbare batterijen en accu's 

die zijn bestemd voor gebruik in: 

 

a) nood- en alarmsystemen, met inbegrip van noodverlichting;  

b) medische apparatuur; of 

c) draadloze elektrische gereedschappen. 

 

4. De Commissie beziet de in lid 3, onder c), bedoelde vrijstelling opnieuw en dient uiterlijk op … ∗ 

bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in met, indien passend, relevante voorstellen met 

het oog op het verbieden van cadmium in batterijen en accu's.  

 

Artikel 5 

Op de markt brengen 

 

1. Het is de lidstaten niet toegestaan om op de in deze richtlijn genoemde gronden het op hun 

grondgebied op de markt brengen van batterijen en accu's die aan de in deze richtlijn vastgestelde 

bepalingen voldoen te verbieden, te beperken of te verhinderen. 

 

2. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat batterijen en accu's die niet 

aan de in deze richtlijn vastgestelde bepalingen voldoen, niet op de markt worden gebracht, of van 

de markt worden genomen. 

                                                 
∗  Vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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Artikel 6 

Overkoepelende doelstelling 

 

De lidstaten trachten een zo hoog mogelijk niveau van gescheiden inzameling van afgedankte 

batterijen en accu's te bereiken met inachtneming van de milieugevolgen van het vervoer, en de 

verwijdering van batterijen en accu's als ongesorteerd stedelijk afval tot een minimum te beperken. 

 

Artikel 7 

Inzamelingssystemen 

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat geschikte inzamelingssystemen worden opgezet voor draagbare 

afgedankte batterijen en accu's. Dergelijke systemen: 

 

a) stellen de eindgebruikers in staat zich te ontdoen van draagbare afgedankte batterijen of accu's 

op een toegankelijk inzamelpunt in hun nabijheid, rekening houdend met de 

bevolkingsdichtheid; 

 

b) brengen geen kosten met zich mee voor de eindgebruikers wanneer zij zich ontdoen van 

draagbare afvalbatterijen of -accu's, of houden geen verplichting in om een nieuwe batterij of 

accu te kopen.  

 

c) kunnen worden gebruikt in samenhang met de systemen als bedoeld in artikel 5, lid 2, van 

Richtlijn 2002/96/EG. 
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Artikel 10 van Richtlijn 75/442/EEG is niet van toepassing op inzamelpunten die worden ingesteld 

om te voldoen aan punt a). 

 

2. Op voorwaarde dat de systemen voldoen aan de in lid 1 vermelde criteria, kunnen de lidstaten: 

 

a) de producenten ertoe verplichten dergelijke systemen op te zetten; 

 

b) andere economische actoren ertoe verplichten aan dergelijke systemen deel te nemen; 

 

c) de bestaande systemen behouden. 

 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat producenten van industriële batterijen en accu's, of namens hen 

optredende derden, niet weigeren om industriële afgedankte batterijen en accu's, ongeacht hun 

chemische samenstelling en herkomst, van de eindgebruikers terug te nemen. Onafhankelijke 

derden kunnen ook industriële batterijen en accu's inzamelen.  

 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de producenten van autobatterijen en -accu's, of derden, systemen 

opzetten voor de inzameling van afgedankte autobatterijen en -accu's bij de eindverbruikers of op 

een toegankelijk inzamelpunt in hun nabijheid, wanneer geen inzameling plaatsvindt in het kader 

van de in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2000/53/EG bedoelde systemen. In geval van autobatterijen 

of -accu's van particuliere, niet-commerciële voertuigen, brengen dergelijke systemen geen kosten 

met zich mee voor de eindgebruikers wanneer deze zich ontdoen van afgedankte batterijen of -

accu's, en houden zij evenmin de verplichting in om een nieuwe batterij of accu te kopen. 
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Artikel 8 

Economische instrumenten 

 

De lidstaten kunnen economische instrumenten hanteren ter bevordering van de inzameling van 

afgedankte batterijen en accu's, of ter bevordering van het gebruik van batterijen en accu's die 

stoffen bevatten die minder verontreinigend zijn, bijvoorbeeld door de invoering van 

gedifferentieerde belastingtarieven of statiegeldsystemen. In dat geval doen zij de Commissie 

mededeling van de met de uitvoering van deze instrumenten verband houdende maatregelen. 

 

Artikel 9 

Inzamelingsdoelstellingen 

 

1. Voor de toepassing van dit artikel betekent "inzamelingspercentage " voor een bepaalde lidstaat 

in een bepaald kalenderjaar het percentage dat wordt verkregen door het gewicht van de draagbare 

afgedankte batterijen en accu's die overeenkomstig artikel 7, lid 1, in dat kalenderjaar worden 

ingezameld, te delen door de in gewicht uitgedrukte gemiddelde jaarlijkse verkoop van draagbare 

batterijen en -accu's aan de eindgebruiker in die lidstaat gedurende dat kalenderjaar en de 

voorafgaande twee kalenderjaren. De lidstaten berekenen het inzamelingspercentage voor het eerst 

voor het zesde volledige kalenderjaar volgend op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 

 

Onverminderd Richtlijn 2002/96/EG worden in de jaarlijkse inzamelings- en verkoopcijfers de in 

apparaten ingebouwde batterijen en accu's opgenomen.  

 

2. De lidstaten moeten de volgende minimuminzamelingspercentages bereiken: 

 

a) 25% uiterlijk op … ∗; 

 

b) 45% uiterlijk op … ∗∗. 

                                                 
∗  Zes jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
∗∗ Tien jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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3. De lidstaten zien op jaarbasis toe op de inzamelingspercentage overeenkomstig het in bijlage I 

vermelde schema. Onverminderd Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en 

de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken 1, dienen de lidstaten binnen zes 

maanden te rekenen vanaf het einde van het betrokken kalenderjaar verslagen in bij de Commissie. 

In de verslagen wordt aangegeven hoe de voor de berekening van het inzamelingspercentage 

benodigde gegevens zijn verkregen. 

 

4. Volgens de procedure van artikel 21, lid 2: 

 

a) kunnen overgangsregelingen worden ingesteld teneinde problemen aan te pakken die 

ingevolge specifieke nationale omstandigheden in een lidstaat ontstaan bij de verwezenlijking 

van de in lid 2 bedoelde vereisten; 

 

b) wordt uiterlijk op … ∗ een gemeenschappelijke methode ingesteld voor de berekening van de 

jaarlijkse verkoop van draagbare batterijen en -accu's aan eindgebruikers. 

 

Artikel 10 

Verwerking en recycling 

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk op … ∗∗:  

 

a) de producenten of derden, met gebruikmaking van de beste beschikbare technieken, systemen 

opzetten voor de verwerking en recycling van afgedankte batterijen en accu's; en 

                                                 
1  PB L 332 van 9.12.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 574/2004 (PB L 90 van 27.3.2004, blz. 15). 
∗ Één jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
∗∗ Drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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b) alle identificeerbare batterijen en accu's die overeenkomstig artikel 7 zijn ingezameld, door 

middel van dergelijke systemen worden verwerkt of gerecycleerd. 

 

Met inachtneming van het Verdrag mogen de lidstaten evenwel ingezamelde draagbare batterijen en 

accu's die cadmium, kwik of lood bevatten, op stortplaatsen ondergronds opslaan, als onderdeel van 

een strategie om het gebruik van zware metalen in fasen volledig te beëindigen of wanneer er geen 

levensvatbare eindmarkt is. De lidstaten stellen de Commissie overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op 

het gebied van normen en technische voorschriften in kennis van de ontwerp-maatregelen 1. 

 

2. De verwerking voldoet aan de minimumvereisten in bijlage III, deel A.  

 

3. Recyclingprocessen voldoen uiterlijk op … ∗ aan de recyclingsdoelstellingen en daarmee verband 

houdende bepalingen van bijlage III, deel B.  

 

4. Onder verwijzing naar de al dan niet bereikte recyclingsdoelstellingen van bijlage III, deel B, 

brengen de lidstaten verslag uit over de in elk kalenderjaar bereikte recyclingniveaus; binnen zes 

maanden te rekenen vanaf het einde van het betrokken kalenderjaar doen zij de Commissie deze 

gegevens toekomen. 

 

5. Bijlage III kan volgens de procedure van artikel 21, lid 2, gewijzigd of aangevuld worden om 

rekening te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Met name: 

 

a) worden uiterlijk op … ∗∗ nadere bepalingen voor de berekening van de 

recyclingsdoelstellingen toegevoegd; en 

                                                 
1  PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 

2003. 
∗ Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
∗∗ 42 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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b) worden de minimale recyclingsdoelstellingen regelmatig geëvalueerd en aangepast aan de 

beste beschikbare technieken en in het licht van de in lid 1, tweede alinea, bedoelde 

ontwikkelingen. 

 

6. Alvorens eventuele wijzigingen in bijlage III voor te stellen, raadpleegt de Commissie de 

belanghebbenden, met name producenten, inzamelaars, recyclers, verwerkers, milieuorganisaties, 

consumentenverenigingen en werknemersverenigingen. Zij stelt het in artikel 21, lid 1, bedoelde 

comité van het resultaat van deze raadpleging in kennis. 

 

Artikel 11 

Verwijdering 

 

De lidstaten verbieden de verwijdering van afgedankte industriële en autobatterijen en -accu's door 

storting op stortplaatsen of door verbranding. De resten van alle batterijen en accu's die 

overeenkomstig artikel 10, lid 1, zijn verwerkt én gerecycleerd, mogen echter wel worden 

verwijderd door storting op stortplaatsen of door verbranding. 

 

Artikel 12 

Uitvoer 

 

1. De verwerking en recycling mag buiten de lidstaat in kwestie of buiten de Gemeenschap 

plaatsvinden, mits de verzending van de afgedankte batterijen en accu's in overeenstemming met 

Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op 

de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap geschiedt 1. 

                                                 
1  PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 2557/2001 van de Commissie (PB L 349 van 31.12.2001, blz. 1). 
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2. Afgedankte batterijen en accu's die in overeenstemming met Verordening (EEG) nr. 259/93, 

Verordening (EG) nr. 1420/1999 van de Raad van 29 april 1999 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de overbrenging van bepaalde soorten 

afvalstoffen naar een aantal niet OESO- landen 1 en Verordening (EG) nr. 1547/1999 van de 

Commissie van 12 juli 1999 tot vaststelling van de controleprocedures, overeenkomstig 

Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad, die moeten worden toegepast voor de overbrenging 

van bepaalde soorten afvalstoffen naar bepaalde landen waarvoor besluit C(92)39 definitief van de 

OESO niet geldt 2, naar bestemmingen buiten de Gemeenschap worden uitgevoerd, worden alleen 

geacht bij te dragen tot de naleving van de verplichtingen en de doelstellingen als bepaald in 

bijlage III bij deze richtlijn, indien er harde bewijzen zijn dat de recycling heeft plaatsgevonden in 

omstandigheden die grosso modo stroken met de eisen van deze richtlijn. 

 

3. Nadere bepalingen voor de uitvoering van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure 

van artikel 21, lid 2. 

 

Artikel 13 

Financiering 

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de producenten, of namens deze optredende derden, alle 

nettokosten financieren die voortvloeien uit: 

 

a) de inzameling, de verwerking en de recycling van alle draagbare afgedankte batterijen en 

accu's die overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, zijn ingezameld; en 

                                                 
1  PB L 166 van 1.7.1999, blz. 6. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 2118/2003 van de Commissie (PB L 318 van 3.12.2003, blz. 5). 
2  PB L 185 van 17.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 2118/2003. 
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b) de inzameling, verwerking en recycling van alle afgedankte industriële batterijen en accu's en 

autobatterijen en -accu's die overeenkomstig artikel 7, leden 3 en 4, zijn ingezameld. 

 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat bij de uitvoering van lid 1 wordt voorkomen dat aan producenten 

dubbele kosten worden aangerekend in het geval van batterijen of accu's die uit hoofde van 

overeenkomstig Richtlijn 2000/53/EG of Richtlijn 2002/96/EG ingestelde systemen zijn 

ingezameld.  

 

3. Bij de verkoop van nieuwe draagbare batterijen en accu's worden de kosten van de inzameling, 

de verwerking en de recycling voor de eindgebruikers niet afzonderlijk vermeld. 

 

4. De producenten en de gebruikers van industriële en autobatterijen en -accu's mogen 

overeenkomsten sluiten waarin andere dan de in lid 1 bedoelde financieringsregelingen worden 

gestipuleerd. 

 

Artikel 14 

Registratie 

 

De lidstaten zorgen ervoor dat elke producent wordt geregistreerd. 

 

Artikel 15 

Kleine producenten 

 

Uiterlijk op … ∗ worden zo nodig overeenkomstig de procedure van artikel 21, lid 2, de minimis-

regels voor de toepassing van de artikelen 13, lid 1, en 14 vastgesteld. 

                                                 
∗  42 maanden na inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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Artikel 16 

Participatie 

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle economische actoren en alle bevoegde overheidsinstanties 

deel kunnen nemen in de artikelen 7 en 10 bedoelde systemen voor inzameling, verwerking en 

recycling.  

 

2. Deze systemen zijn ook onder niet-discriminerende voorwaarden van toepassing op producten 

die uit derde landen worden ingevoerd, en worden op zodanige wijze ontworpen dat 

handelsbelemmeringen of concurrentieverstoringen worden vermeden. 

 

Artikel 17 

Informatie voor de eindgebruikers 

 

1. De lidstaten zorgen ervoor, in het bijzonder door middel van voorlichtingscampagnes, dat de 

eindgebruikers volledig worden geïnformeerd over: 

 

a) de potentiële effecten van in batterijen en accu's gebruikte stoffen op het milieu en de 

menselijke gezondheid; 
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b) de wenselijkheid dat afgedankte batterijen en accu's niet als ongesorteerd stedelijk afval 

worden weggegooid, en dat wordt deelgenomen aan de gescheiden inzameling ervan, teneinde 

de verwerking en recycling te vergemakkelijken; 

 

c) de voor hen beschikbare inzamelings- en recyclingsystemen; 

 

d) hun rol bij de recycling van afgedankte batterijen en accu's; 

 

e) de betekenis van het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes, zoals is 

aangegeven in bijlage II, en van de chemische symbolen Hg, Cd en Pb. 

 

2. De lidstaten kunnen de economische actoren verplichten de in lid 1 genoemde informatie geheel 

of gedeeltelijk te verstrekken. 

 

Artikel 18 

Markering 

 

1. De lidstaten zien erop toe dat alle batterijen, accu's en batterijpakken op passende wijze worden 

voorzien van het in bijlage II afgedrukte symbool. 
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2. Batterijen, accu's en knoopcellen die meer dan 0,0005% kwik, meer dan 0,002% cadmium of 

meer dan 0,004% lood bevatten, worden voorzien van het chemische symbool van het metaal in 

kwestie: Hg, Cd of Pb. Het symbool voor het gehalte aan zware metalen wordt onder het in 

bijlage II afgebeelde symbool afgedrukt en beslaat een oppervlakte van minstens een kwart van de 

afmetingen van dat symbool. 

 

3. Het in bijlage II afgebeelde symbool beslaat ten minste 3% van de oppervlakte van de grootste 

zijde van de batterij, de accu of het batterijpak, tot maximaal 5 x 5 cm. In het geval van cilindrische 

cellen beslaat het symbool ten minste 1,5% van de oppervlakte van de batterij of de accu, tot 

maximaal 5 x 5 cm. 

 

4. Indien de afmetingen van de batterij, de accu of het batterijpak dusdanig zijn dat het symbool 

kleiner zou zijn dan 0,5 x 0,5 cm, behoeft de batterij, de accu of het batterijpak niet te worden 

gekenmerkt, maar wordt een symbool van ten minste 1 x 1 cm op de verpakking afgedrukt. 

 

5. De symbolen worden op zichtbare, leesbare en onuitwisbare wijze aangebracht. 

 

6. Vrijstellingen van de markeringsvoorschriften van dit artikel kunnen worden verleend volgens de 

procedure van artikel 21, lid 2. 
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Artikel 19 

Nationale uitvoeringsverslagen 

 

1. De lidstaten doen de Commissie om de drie jaar een verslag over de uitvoering van deze richtlijn 

toekomen. Het eerste verslag heeft echter betrekking op de periode tot …∗.  

 

2. Deze verslagen worden opgesteld aan de hand van een vragenlijst of schema die  volgens de 

procedure van artikel 21, lid 2, wordt opgesteld. De vragenlijst of het schema wordt zes maanden 

vóór de aanvang van de eerste verslagperiode aan de lidstaten toegezonden. 

 

3. De lidstaten brengen tevens verslag uit over maatregelen die zij nemen ter bevordering van 

ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het effect van batterijen en accu's op het milieu, met 

name: 

 

a) ontwikkelingen, met inbegrip van vrijwillige stappen van de producenten, waardoor de 

hoeveelheden zware metalen en andere gevaarlijke stoffen in batterijen en accu's worden 

verminderd;  

 

b) nieuwe recycling- en verwerkingstechnieken; 

 

c) de deelname van economische actoren aan milieubeheerssystemen:  

                                                 
∗  Zes jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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d) onderzoek op deze gebieden; en 

 

e) genomen maatregelen ter bevordering van afvalpreventie. 
 

4. Het verslag wordt uiterlijk negen maanden na het einde van de betrokken periode van drie jaar, of 

in het geval van het eerste verslag uiterlijk op … ∗, aan de Commissie ter beschikking gesteld.  

 

5. De Commissie publiceert uiterlijk negen maanden na ontvangst van de verslagen van de lidstaten 

overeenkomstig lid 4, een verslag over de uitvoering van deze richtlijn en over het effect van deze 

richtlijn op het milieu, alsook op het functioneren van de interne markt. 

 

Artikel 20 

Evaluatie 

 

1. De Commissie evalueert na de tweede ontvangst van de verslagen van de lidstaten 

overeenkomstig artikel 19, lid 4, de uitvoering van deze richtlijn en het effect van deze richtlijn op 

het milieu, alsook op het functioneren van de interne markt.  

 

2. Het tweede verslag dat de Commissie overeenkomstig artikel 19, lid 5, publiceert, bevat een 

evaluatie van de volgende aspecten van deze richtlijn: 

 

a) de wenselijkheid van verdere risicobeheersmaatregelen voor batterijen en accu's die zware 

metalen bevatten; 

                                                 
∗  81 maanden na inwerkingtreding van deze richtlijn. 



  
  

 
5694/5/05 REV 5   30 
 DG I   NL 

 

b) de wenselijkheid van de minimuminzamelingsdoelstellingen voor alle draagbare afgedankte 

batterijen en accu's die in artikel 9, lid 2, worden genoemd, alsmede de mogelijkheid om 

verdere doelstellingen voor latere jaren in te voeren, met inachtneming van de technische 

vooruitgang en de in de lidstaten opgedane praktijkervaring; 

 

c) de wenselijkheid van de in bijlage III, deel B, genoemde minimale recyclingvereisten, met 

inachtneming van de door de lidstaten verstrekte informatie, de technische vooruitgang en de 

in de lidstaten opgedane praktijkervaring. 

 

3. Indien nodig, gaat het verslag vergezeld van voorstellen voor de herziening van de betrokken 

bepalingen van deze richtlijn. 

 

Artikel 21 

Comitéprocedure 

 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité dat is ingesteld bij artikel 18 van Richtlijn 

75/442/EEG. 

 

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van 

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit. 

 

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bepaalde termijn wordt vastgesteld op drie maanden. 

 

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast. 
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Artikel 22 

Sancties 

 

De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de ter 

uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen, en nemen de nodige maatregelen 

om de toepassing van die sancties te verzekeren. De beoogde sancties moeten doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op …∗ in kennis van 

deze maatregelen, en stellen haar onmiddellijk in kennis van eventuele wijzigingen dienaangaande. 

 

Artikel 23 

Omzetting 

 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om 

uiterlijk …∗ aan deze richtlijn te voldoen. 

 

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële 

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden 

vastgesteld door de lidstaten. 

 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van alle bestaande wettelijke en bestuurs-

rechtelijke bepalingen die op het onder deze richtlijn vallende gebied zijn aangenomen. 

                                                 
∗  24 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 



  
  

 
5694/5/05 REV 5   32 
 DG I   NL 

 

Artikel 24 

Vrijwillige overeenkomsten 

 

1. Mits de in deze richtlijn aangegeven doelstellingen worden bereikt, mogen de lidstaten de 

bepalingen van de artikelen 7, 12 en 17 omzetten door middel van overeenkomsten tussen de 

bevoegde autoriteiten en de betrokken economische actoren. Dergelijke overeenkomsten voldoen 

aan de volgende voorschriften: 

 

a) zij zijn afdwingbaar; 

 

b) zij vermelden doelstellingen met de corresponderende termijnen om die te bereiken; 

 

c) zij worden gepubliceerd in het nationale staatsblad of in een voor het publiek even 

toegankelijk officieel stuk, en worden aan de Commissie toegezonden. 

 

2. De bereikte resultaten worden geregeld gecontroleerd, aan de bevoegde autoriteiten en de 

Commissie gemeld, en ter beschikking van het publiek gesteld op de in de overeenkomst 

aangegeven voorwaarden. 

 

3. De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat de met de overeenkomst gemaakte vooruitgang wordt 

onderzocht. 

 

4. In gevallen van niet-naleving van de overeenkomsten voeren de lidstaten de desbetreffende 

bepalingen van deze richtlijn uit door middel van wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen. 
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Artikel 25 

Intrekking 

 

Richtlijn 91/157/EG wordt ingetrokken met ingang van …*. 

 

Verwijzingen naar Richtlijn 91/157/EEG worden beschouwd als verwijzingen naar deze richtlijn. 

 

Artikel 26 

Inwerkingtreding 

 

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

 

Artikel 27 

Adressaten 

 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

 

 

 

Gedaan te Brussel, 

 

Voor het Europees Parlement     Voor de Raad 

De voorzitter     De voorzitter 

 

_________________ 

 

                                                 
* 24 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn. 
 



  
  

 
5694/5/05 REV 5   1 
BIJLAGE I DG I   NL 

BIJLAGE I 

 

TOEZICHT OP DE NALEVING VAN DE 

INZAMELINGSDOELSTELLINGEN VAN ARTIKEL 9 

 

Jaar Gegevensverzameling Berekening Verslagleggings-
vereisten 

X 
*+1 
 

-    

X+2 Verkoop in 
jaar 2 (S2) 

- -  

X+3 Verkoop in 
jaar 3 (S3) 

- -  

X+4 Verkoop in 
jaar 4 (S4) 

Inzameling in jaar 
4 (C4) 

Inzamelingspercentage (CR4) = 
3*C4/(S2+S3+S4) 
(Percentage vastgesteld op 25%) 

 

X+5 Verkoop in 
jaar 5 (S5) 

Inzameling in jaar 
5 (C5) 

Inzamelingspercentage (CR5) = 
3*C5/(S3+S4+S5) 

CR4 

X+6 Verkoop in 
jaar 6 (S6) 

Inzameling in jaar 
6 (C6) 

Inzamelingspercentage (CR6) = 
3*C6/(S4+S5+S6) 

CR5 

X+7 Verkoop in 
jaar 7 (S7) 

Inzameling in jaar 
7 (C7) 

Inzamelingspercentage (CR7) = 
3*C7/(S5+S6+S7) 

CR6 

X+8 Verkoop in 
jaar 8 (S8) 

Inzameling in jaar 
8 (C8) 

Inzamelingspercentage (CR8) = 
3*C8/(S6+S7+S8) 
(Percentage vastgesteld op 45%) 

CR7 

X+9 Verkoop in 
jaar 9 (S9) 

Inzameling in jaar 
9 (C9) 

Inzamelingspercentage (CR9) = 
3*C9/(S7+S8+S9) 

CR8 

X+10 Verkoop in 
jaar 10 (S10) 

Inzameling in jaar 
10 (C10) 

Inzamelingspercentage (CR10) = 
3*C10/(S8+S9+S10) 

CR9 

X+11 Enz. Enz. Enz. CR10 
Enz.     

 

 

_______________ 

 

                                                 
* Jaar X is het jaar waarin de in artikel 23 bedoelde datum valt.  
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BIJLAGE II 

 

SYMBOLEN VOOR BATTERIJEN, ACCU'S EN BATTERIJPAKKEN MET HET OOG OP 

GESCHEIDEN INZAMELING 

Voor de "gescheiden inzameling" van alle batterijen en accu's wordt het onderstaande symbool, een 

doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes, gebruikt: 

 
 

 

__________________ 
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BIJLAGE III 

 

GEDETAILLEERDE VERWERKINGS- EN RECYCLINGVOORSCHRIFTEN 

 

DEEL A: VERWERKING 

 

1. De verwerking houdt minimaal de verwijdering in van alle vloeistoffen en zuren. 

 

2. Verwerking en opslag, tijdelijke opslag daaronder begrepen, in verwerkingsfaciliteiten 

vinden plaats op locaties met ondoorlaatbare oppervlakken en passende weerbestendige 

afdekkingen of in hiertoe geschikte containers. 

 

DEEL B: RECYCLING 

 

3. In recyclingprocessen worden de volgende minimale recyclingsdoelstellingen bereikt: 

 

a) recycling van 65% van het gemiddelde gewicht van lood-zuur-batterijen en -accu's, 

met zo groot mogelijke recycling van het loodgehalte als technisch haalbaar met 

vermijding van buitensporige kosten; 

 

b)  recycling van 75% van het gemiddelde gewicht van nikkel-cadmium-batterijen en 

-accu's, met zo groot mogelijke recycling van het cadmiumgehalte als technisch 

haalbaar met vermijding van buitensporige kosten; en 

 

c) recycling van 50% van het gemiddelde gewicht van andere afgedankte batterijen en 

accu's. 

 

_________________ 
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I. INLEIDING 

 

De Commissie heeft haar voorstel 1 voor een nieuwe richtlijn inzake batterijen en accu's in 

november 2003 aangenomen. 

 

Het Europees Parlement heeft in april 2004 zijn advies in eerste lezing aangenomen. 

 

Het Comité van de Regio's heeft zijn advies in april 2004 aangenomen 2. Het Economisch en 

Sociaal Comité heeft zijn advies in mei 2004 aangenomen 3. 

 

De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt op 18 juli 2005 aangenomen. 

 

II. DOELSTELLING 

 

Overeenkomstig artikel 8 van Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese 

Gemeenschap 4, strekt de voorgestelde richtlijn ertoe: 

 

• de verwijdering van afvalbatterijen en -accu's te beperken; 

• het geproduceerde volume aan batterijen en accu's met gevaarlijke stoffen te 

verminderen; en 

• meer afvalbatterijen en -accu's doen inzamelen en recyclen. 

 

                                                 
1 PB C 96 van 21.4.2004, blz. 29. 
2 PB C 121 van 30 april 2004, blz. 35. 
3 PB C 117 van 30.4.2004, blz. 5. 
4 PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1. 
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

 

1. Algemeen 

 

In het gemeenschappelijk standpunt zijn de meeste amendementen van de eerste lezing 

door het Europees Parlement verwerkt, letterlijk, gedeeltelijk of naar de geest ervan. Het 

behelst in het bijzonder wijzigingen van het oorspronkelijke Commissievoorstel waarbij 

de huidige beperkingen op het gebruik van zware metalen in batterijen en accu's worden 

aangescherpt, waarbij wordt voorzien in een toetsing om na te gaan of deze beperkingen 

moeten worden uitgebreid, waarbij de vereiste van de monitoring van vast stadsafval 

wordt geschrapt en de inzamelingsstreefcijfers worden gebaseerd op de verkoopcijfers 

uit het verleden. 

 

Een aantal amendementen is evenwel niet in overgenomen, omdat de Raad en de 

Commissie het erover eens zijn dat deze onnodig en/of niet wenselijk zijn. De Raad en 

de Commissie zijn het er in het bijzonder eens over de volgende punten: 

 

• amendement 9 is onaanvaardbaar, aangezien het strijdig zou zijn met Richtlijn 

2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (de 

"AEEA-richtlijn") 

• de amendementen 2, 6, 18, 19, 41, 54, 63 en 65 zijn onnodig en kunnen voor 

verwarring zorgen of moeilijk worden uitgevoerd; 

• de amendementen 39, 45, 77, 92 en 101 zijn onuitvoerbaar; 

• de amendementen 32 en 55 behandelen aangelegenheden (statiegeldregelingen en 

de financiering van voorlichtingscampagnes) die niet op communautair niveau 

kunnen worden geregeld; 

• de amendementen 25, 67 en 68 zijn onaanvaardbaar, omdat de voorgestelde richt-

lijn ongeschikt is voor het vaststellen van regels inzake brandstofcellen. 

 
Het gemeenschappelijk standpunt omvat tevens een aantal andere wijzigingen dan die 

welke in het advies in eerste lezing van het Europees Parlement zijn opgenomen. In 

onderstaande punten worden de inhoudelijke wijzigingen besproken. Voorts zijn er 

redactionele wijzigingen die de tekst moeten verduidelijken of de algemene samenhang 

van de richtlijn moeten waarborgen. 
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2. Voorwerp, werkingssfeer en definities (artikelen 1, 2 en 3) 
 

Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt gedeeltelijk aan amendement 7 en 
amendement 8 van het Europees Parlement, in die zin dat overweging 4 een soortgelijke 
verklaring betreffende de doelstellingen van de richtlijn bevat. 

 
 Artikel 2 beantwoordt in grote lijnen aan amendement 10: het verduidelijkt dat de voor-

gestelde vrijstelling geldt voor batterijen en accu's voor militaire toepassingen en sluit 
batterijen en accu's die worden gebruikt in materieel dat is bestemd om de ruimte ingestuurd 
te worden, uit van de werkingssfeer van de richtlijn. De formulering van de vrijstelling voor 
batterijen en accu's voor militaire doeleinden strookt met artikel 296, lid 1, onder b), van het 
Verdrag. 

 
 Artikel 2 bepaalt voorts dat de richtlijn van toepassing is onverminderd Richtlijn 2000/53/EG 

betreffende autowrakken (de richtlijn autowrakken) en de AEEA-richtlijn. 
 
 De definities in artikel 3 stroken volledig met de amendementen 11, 12, 14, 16 en 21. 
 
 Net als in amendement 85, wordt er met de definities in het gemeenschappelijk standpunt naar 

gestreefd overlappingen te vermijden tussen de definities van de drie typen batterijen en 
accu's (draagbare, industriële en autobatterijen en -accu's). Tevens zijn zij erop gericht ervoor 
te zorgen dat de definities samen alle batterijen en accu's omvatten. In het gemeenschappelijk 
standpunt is de categorie "draagbare batterij of accu" evenwel de spilcategorie in plaats van 
de categorie "industriële batterij of accu". Het gemeenschappelijk standpunt vereenvoudigt 
voorts de definities door de voorbeelden van draagbare en industriële batterijen en accu's weg 
te laten. De overwegingen 8 en 9 bevatten thans uitgebreide lijsten van voorbeelden. Het 
gemeenschappelijk standpunt verduidelijkt voorts dat draagbare batterijen en accu's verzegeld 
moeten zijn. 

 
 De definitie van "producent" strookt gedeeltelijk met amendement 20, aangezien hij ook 

betrekking heeft op alle batterijen en accu's die in apparaten worden ingebouwd. De 
Raad heeft de definitie vereenvoudigd teneinde te waarborgen dat voor elke batterij die 
in een lidstaat in de handel wordt gebracht, gemakkelijk een producent in die lidstaat 
kan worden geïdentificeerd. Dit is nodig om het beginsel dat de producent 
verantwoordelijkheid draagt, effectief te kunnen toepassen. 
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Het gemeenschappelijk standpunt spoort niet met amendement 22. Het bevat niet langer 

een definitie van "gesloten-lussysteem", aangezien dat begrip in de richtlijn niet meer 

wordt gebruikt. Andere bepalingen in het gemeenschappelijk standpunt houden echter 

wel rekening met de strekking van het amendement en verduidelijken dat onafhanke-

lijke derden ook batterijen en accu's voor recycling kunnen inzamelen. 

 

In vergelijking met het oorspronkelijke Commissievoorstel bevat het gemeenschappelijk 

standpunt drie nieuwe definities ter verduidelijking van de betekenis van "in de handel 

brengen", "economische actoren" en "draadloos elektrisch gereedschap". 

 

3. Zware metalen (artikel 4) 

 

Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt gedeeltelijk aan amendement 23 en 

amendement 82 van het Europees Parlement: het voorziet in een verbod op het 

gebruik van cadmium, met enkele vrijstellingen, alsmede in een toetsing waarbij 

wordt nagegaan of het verbod moet worden uitgebreid. Het verbod op het gebruik van 

cadmium zou aanvankelijk niet gelden voor draadloze elektrische gereedschappen. Er 

zijn geen beperkingen op het gebruik van lood. Voorts zou de specifieke toetsing als 

bedoeld in artikel 4 uitsluitend gelden voor draadloze elektrische gereedschappen 

(hoewel volgens artikel 20, lid 2, onder a), ook moet worden nagegaan of verdere beper-

kingen van het gebruik van zware metalen algemeen gezien wenselijk zijn). 

 

Het gemeenschappelijk standpunt bevat bijgevolg geen vereisten inzake de 

monitoring van vast stadsafval door de lidstaten. Dit beantwoordt aan amendement 1 

en amendement 26. 

 

4. Inzameling (artikelen 6 tot en met 9 en bijlage I) 

 

Artikel 6 van het gemeenschappelijk standpunt omschrijft de overkoepelende doelstel-

ling (afvalbatterijen en -accu's zoveel mogelijk afzonderlijk inzamelen en de verwijde-

ring ervan tot een minimum beperken). Dit vervangt het concept van het gesloten-

lussysteem van het oorspronkelijke Commissievoorstel. Het gemeenschappelijk stand-

punt spoort derhalve niet met amendement 27 van het Europees Parlement. 
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Artikel 7 verduidelijkt de minimumvereisten voor inzamelingssystemen voor batterijen 

en accu's alsmede de speelruimte die de lidstaten kunnen gebruiken om rekening te 

houden met nationale omstandigheden en bestaande regelingen. De inzamelpunten 

worden bij dit artikel vrijgesteld van de voorschriften voor vergunningen. Het beant-

woordt aan de doelstellingen van amendement 28, de amendementen 108 en 30, en de 

amendementen 51 en 109, maar niet aan die van de amendementen 29 en 47 (aangezien 

niet kan worden afgedwongen dat eindgebruikers gebruik maken van de inzamelings-

faciliteiten). 

 

Artikel 9 stelt inzamelingsstreefcijfers vast en voorziet in een algemene bevoegdheid 

om via de comitéprocedure overgangsregelingen in te stellen. (Dit vervangt de tamelijk 

ingewikkelde voorschriften voor afwijkingen en aanpassingen van de inzamelings-

streefcijfers van artikel 14 van het oorspronkelijke Commissievoorstel.) Het artikel 

beantwoordt gedeeltelijk aan de amendementen 34 tot en met 37, en strookt met de 

doelstellingen van amendement 66 en de amendementen 69 tot en met 76: er worden 

inzamelingsstreefcijfers vastgesteld op basis van de verkoopcijfers, er is geen specifiek 

inzamelingsstreefcijfer voor nikkel-cadmiumbatterijen en de procedure voor 

afwijkingen is transparanter. 

 

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat zij 4 jaar na de omzetting van de richtlijn een 

inzamelingscijfer bereiken dat overeenstemt met 25% van de verkoopcijfers. Het 

inzamelingscijfer zou 8 jaar na de omzetting stijgen tot 45%. Om ervoor te zorgen dat 

voor iedereen gelijke voorwaarden gelden, zou via de comitéprocedure een gemeen-

schappelijke methode voor de berekening van de verkoopcijfers worden ingesteld. De 

tabel in bijlage I verduidelijkt welke berekeningen de lidstaten moeten maken en wan-

neer en hoe ze dat moeten doen. 

 

5. Behandeling, recycling en verwijdering (artikelen 10 tot en met 12 en bijlage III) 

 

Het gemeenschappelijk standpunt herschikt de bepalingen inzake behandeling, 

recycling en verwijdering, in het bijzonder door gedetailleerde voorschriften en 

recyclingstreefcijfers over te brengen naar een nieuwe bijlage III. Dit is aangewezen 

omdat de gedetailleerde voorschriften en de streefcijfers dan via de comitéprocedure 

kunnen worden aangepast aan de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. 
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De bepalingen inzake de werkingssfeer, de terminologie en de comitéprocedure van artikel 10 

stroken in grote lijnen met de amendementen 43, 99 en 100 van het Europees Parlement. Het 

gemeenschappelijk standpunt beantwoordt tevens gedeeltelijk aan de amendementen 38 en 

120 en de amendementen 40 en 95: de overwegingen verduidelijken de betekenis van de beste 

beschikbare technieken, er zijn gemeenschappelijke bepalingen voor behandeling en recycling 

opgenomen en bijlage III vereist dat een zo groot mogelijke recycling van cadmium en lood 

plaatsvindt als technisch haalbaar is zonder buitensporige kosten. 

 

Het gemeenschappelijk standpunt verduidelijkt bovendien dat het verbod op het verwijderen 

van industriële en autobatterijen en -accu's in stortplaatsen uitsluitend geldt voor gehele 

batterijen en niet voor resten. Onder bepaalde omstandigheden mogen ingezamelde draagbare 

batterijen die zware metalen bevatten, worden verwijderd als onderdeel van een strategie om 

het gebruik van zware metalen geleidelijk af te bouwen of wanneer geen leefbare eindmarkt 

voorhanden is, wat gedeeltelijk strookt met amendement 33. Het recyclingstreefcijfer voor 

andere batterijen en accu's dan nikkel-cadmium- en lood-zuur-batterijen wordt verlaagd van 

55% naar 50%. 

 

6. Financiering (artikelen 13 tot en met 15) 

 

Het gemeenschappelijk standpunt wil verduidelijken hoever de financiële verantwoor-

delijkheid van de producenten van batterijen strekt. Het bepaalt in het bijzonder dat geen 

dubbele kosten mogen worden aangerekend aan producenten die tevens bijdragen tot 

regelingen welke uit hoofde van de richtlijn autowrakken en de AEEA-richtlijn zijn ingesteld. 

Aangezien het gemeenschappelijk standpunt ernaar streeft doublures tussen de verschillende 

regelingen te voorkomen, beantwoordt het aan de strekking van amendement 46 van het 

Europees Parlement.  Het beantwoordt tevens aan de amendementen 44 en 112, aangezien het 

uitdrukkelijk bepaalt dat de producenten de inzamelingskosten dienen te financieren en dat de 

kosten voor eindgebruikers niet afzonderlijk mogen worden vermeld. 

 

Het gemeenschappelijk standpunt bevat uitsluitend minimumvereisten, om ruimte te laten 

voor nationale regelingen. Er zijn geen uitdrukkelijke bepalingen betreffende historisch afval. 

Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt bijgevolg niet aan de amendementen 48, 49, 

50 en 103. Artikel 13 geldt evenwel voor alle batterijen die na omzetting van de richtlijn als 

afvalstof gelden, ongeacht wanneer ze in de handel werden gebracht. 
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Om voor bijkomende flexibiliteit te zorgen, voorziet artikel 15 voor kleine producenten in de 

minimis-regels die via de comitéprocedure kunnen worden vastgesteld indien de toepassing 

van de regels inzake de verantwoordelijkheid van de producenten praktische problemen 

veroorzaakt voor producenten die zeer kleine hoeveelheden batterijen of accu's behandelen. 

 

7. Informatie voor de eindgebruikers (artikel17 en artikel 18 en bijlage II) 

 

Het gemeenschappelijk standpunt brengt geen grote wijzigingen aan in de bepalingen 

betreffende de informatie voor eindgebruikers, behalve om geheel of gedeeltelijk uitvoering te 

geven aan de amendementen 4, 52, 53, 56, 57, 59 tot en met 62, 64 en 78 tot en met 81 van 

het Europees Parlement. De amendementen 5 en 58 zijn niet in aanmerking genomen, omdat 

de Raad het niet aangewezen vindt te bepalen dat de etikettering de capaciteit van batterijen 

en accu's dient te vermelden. 

 

8. Verslaglegging en toetsing (artikel 19 en artikel 20) 

 

Het gemeenschappelijk standpunt splitst de vereisten betreffende verslaglegging en toetsing. 

De richtlijn voorziet bijgevolg in regelmatige verslaglegging over de uitvoering van de 

richtlijn, maar slechts in één algemene toetsing. 

 

9. Diversen 

 

Voorts zij wordt over het gemeenschappelijk standpunt nog het volgende opgemerkt: 

 

• in plaats van de algemene en niet afdwingbare aansporingen om de milieuprestaties te 

verbeteren in artikel 5 en artikel 17 van het oorspronkelijke Commissievoorstel, bevat 

het gemeenschappelijk standpunt concrete verslagleggingsvereisten in artikel 19, lid 3, 

en een algemene aanmoediging in de preambule (wat gedeeltelijk beantwoordt aan 

amendement 24 van het Europees Parlement); 

• het gemeenschappelijk standpunt verschuift de datum van omzetting naar een iets latere 

datum (artikel 23); en 

• het beperkt het toepassingsgebied van vrijwillige overeenkomsten tot inzamelings-

systemen, uitvoer en informatie voor de eindgebruikers (artikel 24). 



 
5694/5/05 REV 5 ADD 1   9 
 DG  I   NL 

IV. CONCLUSIE 

 

De Raad is ervan overtuigd dat het gemeenschappelijk standpunt een evenwichtig pakket van 

maatregelen bevat dat zal bijdragen tot de bescherming van het milieu zonder onredelijke 

sociale of economische kosten te met zich mee te brengen. De Raad zou met het Europees 

Parlement graag een opbouwend debat aangaan met het oog op een spoedige aanneming van 

de richtlijn. 

 

___________________ 
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VERKLARINGEN VOOR DE RAADSNOTULEN 

 

Verklaring van de Commissie 
 
"De Commissie acht het van belang dat effectbeoordelingen voortaan worden uitgevoerd conform 

de overeengekomen interinstitutionele doelstellingen inzake betere regelgeving. De drie instellingen 

dienen deze punten verder te onderzoeken tijdens  de lopende werkzaamheden in het kader van het 

interinstitutioneel akkoord, zodat overeenstemming kan worden bereikt over een methode voor 

dergelijke effectbeoordelingen." 
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Verklaring van de Raad 

 

"De Raad is van oordeel dat het woord "penalties", wanneer dat wordt gebruikt in de Engelse versie 

van rechtsinstrumenten van de Europese Gemeenschap, een neutrale betekenis heeft en niet 

specifiek aan strafrechtelijke sancties refereert, maar ook bestuursrechtelijke en financiële sancties, 

alsmede andere soorten sancties kan omvatten. Wanneer lidstaten op grond van een handeling van 

de Gemeenschap verplicht zijn "penalties" vast te stellen, moeten zij het juiste type van sanctie 

kiezen, in overeenstemming met de jurisprudentie van het HvJEG. 

 

In de taalkundige gegevensbank van de Gemeenschap wordt het woord “penalty” in enkele andere 

talen als volgt vertaald: in het Spaans "sanciones", in het Deens "sanktioner", in het Duits 

"Sanktionen", in het Hongaars "jogkövetkezmények", in het Italiaans "sanzioni", in het Lets 

"sankcijas", in het Litouws "sankcijos", in het Nederlands "sancties", in het Portugees "sanções", in 

het Slowaaks "sankcie", en in het Zweeds "sanktioner". Indien het woord "sanctions" in herziene 

Engelse versies van rechtsinstrumenten waarin dat woord vroeger voorkwam, nu wordt vervangen 

door "penalties", houdt dit inhoudelijk geen verschil in." 

 

Gezamenlijke verklaring van Denemarken, Estland, Spanje, Litouwen, Oostenrijk, Slovenië, 

Finland en Zweden 

 

"De Deense, de Estse, de Spaanse, de Litouwse, de Oostenrijkse, de Sloveense, de Finse en de 

Zweedse delegatie steunen de vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt opdat de richtlijn 

zo spoedig mogelijk kan worden aangenomen en aldus een eerste aanzet gegeven kan worden tot 

een verbod op het gebruik van cadmium in batterijen en accu's. Zij betreuren evenwel dat de 

beoogde beperkingen op het gebruik van cadmium in batterijen en accu's te weinig ambitieus zijn. 

Tevens dringen zij er bij de Commissie op aan de vrijstellingen waarin de richtlijn voorziet, spoedig 

opnieuw te bezien teneinde met name het gebruik van cadmium in batterijen en accu's in snoerloos 

elektrisch gereedschap  te verbieden." 
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Verklaring van Griekenland 

 

"Griekenland onthoudt zich van stemming met betrekking tot het gemeenschappelijk standpunt 

inzake de batterijenrichtlijn omdat de voorgestelde inzamelings- en recyclingstreefcijfers naar zijn 

mening niet realistisch zijn." 

 

Verklaring van Ierland 

 

"Ierland steunt de invoering van doeltreffende maatregelen voor de inzameling, behandeling en 

recycling van afvalbatterijen en -accu's, alsmede van maatregelen die het gevaar dat ze in het milieu 

terechtkomen,  zo klein mogelijk maken. Dergelijke maatregelen zijn des te essentiëler, nu de markt 

voor batterijen en accu's sterk blijft groeien . 

 

Ierland is ook ingenomen met het feit dat snoerloos elektrisch gereedschap wordt vrijgesteld van het 

verbod om draagbare batterijen of accu's die meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium bevatten op 

de markt te brengen, zulks vanuit de overweging dat er geen wetenschappelijke, 

milieubeschermings- of economische gronden zijn aangevoerd die een verbod op dergelijke 

batterijen zou rechtvaardigen. Ierland is evenwel bezorgd over de manier waarop wordt voorgesteld 

deze vrijstelling opnieuw te bezien, en in het bijzonder over de "verplichte" aard van deze 

heroverweging. Ierland meent dat het de Commissie vrij moet staan alle problemen betreffende het 

gebruik van dergelijke batterijen en accu's in snoerloos elektrisch gereedschap opnieuw te bezien en 

op grond van deze  heroverweging en de daaraan gekoppelde uitgebreide effectbeoordeling 

eventueel noodzakelijke voorstellen bij de Raad en het Europees Parlement in te dienen. Gezien 

deze bezorgdheid onthoudt Ierland zich van stemming met betrekking tot de vaststelling van dit 

gemeenschappelijk standpunt." 
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Verklaring van Italië 
 
"Hoewel Italië het eens is met de algemene strekking van het door de Raad bereikte 

gemeenschappelijk standpunt over het richtlijnvoorstel, kan het niet zijn goedkeuring hechten aan 

een tekst die nog altijd onvolledig en onduidelijk is en die, indien hij uiteindelijk in tweede lezing 

zou worden goedgekeurd, zou leiden tot een richtlijn die in de praktijk moeilijk toe te passen zal 

zijn. 

 

Een aantal aspecten behoeft nog verduidelijking, vooral wat betreft de identificatie van producenten 

en van de verschillende typen batterijen en accu’s. 

 

Italië vindt vooral de voorgestelde tekst in bijlage III betreffende de recyclingvereisten voor geen 

nikkel-cadmium en geen lood bevattende batterijen en accu’s onbevredigend. In die tekst worden 

van zeer uiteenlopende materialen vervaardigde batterijen en accu’s, die in sommige gevallen niet 

door middel van de gebruikelijke industriële processen kunnen worden gerecycleerd, zonder 

onderscheid onder één noemer gebracht. 

 

In de hoop dat de tekortkomingen en onnauwkeurigheid die deze tekst nog steeds kenmerken, in de 

tweede lezing kunnen worden gecorrigeerd, onthoudt Italië zich derhalve van stemming inzake het 

gemeenschappelijk standpunt." 

 

 

_________________ 
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2003/0282 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE 
AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag  

 
betreffende het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu’s, alsook 

afgedankte batterijen en accu’s 

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

Indiening van het voorstel van de Commissie bij het EP 
en de Raad  
(document COM (2003) 723 definitief 2003/0282 (COD)): 

24 november 2003 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 28 april 2004 

Advies van het Comité van de regio’s: 22 mei 2004 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 20 april 2004 

Aanneming van het gemeenschappelijk standpunt: 18 juli 2005 

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Het voorstel van de Commissie voor een nieuwe richtlijn inzake batterijen en accu’s beoogt 
een tweevoudig doel, namelijk: 

– de totstandbrenging van een kringloopsysteem (“gesloten-lussysteem”) voor alle 
batterijen en accu’s, teneinde te vermijden dat deze, wanneer zij afval zijn geworden, 
worden verbrand of gestort. Het gesloten-lussysteem moet er in principe voor zorgen 
dat alle batterijen worden ingezameld en gerecycleerd en dat de daarin aanwezige 
metalen worden teruggeleid in de economische kringloop; 

– de vaststelling van minimumregels voor de werking van de nationale inzamelings- en 
recyclingsystemen, teneinde het correct functioneren van de interne markt te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat voor alle operatoren die bij een of andere fase van 
de levenscyclus van batterijen en accu’s zijn betrokken, gelijke concurrentie-
voorwaarden gelden. 
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3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1. Algemene opmerkingen 

De meeste amendementen die het Europees Parlement in eerste lezing heeft voorgesteld, 
waren voor de Commissie aanvaardbaar. Die amendementen behelzen nuttige technische 
verduidelijkingen van, of toevoegingen aan, de definities in het voorstel van de Commissie. 
De Commissie heeft de meeste amendementen die betrekking hebben op een verbod van 
bepaalde substanties verworpen omdat uit een uitgebreide effectbeoordeling naar voren is 
gekomen dat het voorgestelde “gesloten-lussysteem” resulteert in een gelijkwaardig niveau 
van milieubescherming tegen geringere kosten. In het bijzonder heeft de Commissie: 

– de amendementen 4, 5, 11, 12, 14, 21, 24, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 64, 78, 79, 80, 81, 103 en 112 volledig aanvaard (26 amendementen in totaal); 

– 16 amendementen gedeeltelijk of in beginsel aanvaard. De amendementen 10, 29 en 
35 zijn voor de Commissie in beginsel aanvaardbaar mits zij anders worden 
geformuleerd en/of worden verduidelijkt. De amendementen 16, 20, 22, 23, 27, 28, 
40, 43, 44, 48, 53, 99 en 109 zijn gedeeltelijk aanvaard; 

– de amendementen 1, 2, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 
49, 54, 55, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 92, 95, 82, 100, 101, 
108 en 120 verworpen (44 amendementen in totaal). 

De Raad heeft in ruime mate rekening gehouden met de amendementen van het Europees 
Parlement en heeft enkele nieuwe wijzigingen aangebracht. De Raad was van mening dat het 
voorgestelde “gesloten-lussysteem” in de praktijk moeilijk realiseerbaar zou zijn en dat 
daaraan voor de lidstaten hoge kosten en extra administratieve lasten zouden zijn verbonden. 
Daarom heeft de Raad aan een gedeeltelijk verbod op het gebruik van cadmium in draagbare 
batterijen de voorkeur gegeven boven de vaststelling van een extra inzamelingsdoelstelling 
voor draagbare cadmiumbatterijen, die de bewaking van de afvalstroom noodzakelijk zou 
hebben gemaakt. 

De Commissie blijft bij haar uitgebreide effectbeoordeling (zie ook de verklaring van de 
Commissie die is opgenomen in punt 4) maar zij aanvaardt dat er inmiddels nieuwe 
informatie beschikbaar is gekomen waaruit blijkt dat aan het voorgestelde “gesloten-
lussysteem” wellicht hogere kosten en administratieve lasten zijn verbonden dan aanvankelijk 
was geraamd, wat het systeem voor de lidstaten duurder zou maken. Daarom kan de 
Commissie akkoord gaan met andere beleidsmaatregelen dan die welke in haar oorspronkelijk 
voorstel waren vervat, op voorwaarde dat het daarbij nagestreefde milieuresultaat - in het 
bijzonder wat de inzamelings- en recyclingdoelstellingen betreft - ten minste even ambitieus 
is als dat van het voorstel van de Commissie. 

Wat de inzamelingspercentages betreft, verheugt de Commissie zich over de verhoging van de 
langetermijn-inzamelingsdoelstelling. De termijn voor het bereiken van een inzamelings-
niveau van 45 % (nl. 8 jaar na het verstrijken van de termijn voor omzetting van de richtlijn) 
is wellicht aan de ruime kant. 

Op basis van bovenstaande overwegingen kan de Commissie haar steun toezeggen aan het 
gemeenschappelijk standpunt als geheel. 
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3.2. Specifieke opmerkingen 

3.2.1. Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Parlement die volledig, 
gedeeltelijk of in beginsel in het gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt 

De door het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen amendementen 4, 10, 11, 12, 
14, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 40, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 59-62, 64, 78, 79-81, 99, 109 
en 112 zijn door de Commissie volledig, gedeeltelijk of in beginsel aanvaard. Zij zijn tevens 
volledig, gedeeltelijk of in beginsel in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 
verwerkt. 

De amendementen 4 en 52 wijzigen het woord “consument” in “eindgebruiker”. De 
Commissie is het hiermee volledig eens. Deze wijziging is verwerkt in de 18e overweging en 
in de titel van artikel 17 van het gemeenschappelijk standpunt. Het gedeelte van 
amendement 53 dat betrekking heeft op de eindgebruikers is door de Commissie aanvaard en 
is ook gedeeltelijk verwerkt in artikel 17, lid 1. 

Amendement 10 verduidelijkt de werkingssfeer van de richtlijn en is door de Commissie in 
beginsel aanvaard. Het is verwerkt in artikel 2 van het gemeenschappelijk standpunt. 

De amendementen 11, 12 en 14 bevatten nuttige verduidelijkingen van de definities van 
“batterij”, “accu” en “batterijpak” en zijn door de Commissie onverkort aanvaard. Zij zijn 
verwerkt in artikel 3, punten 1 ,2 en 3, van het gemeenschappelijk standpunt. 

De Commissie heeft amendement 16 gedeeltelijk aanvaard omdat zij het nuttig acht dat wordt 
verduidelijkt dat knoopcellen ook als ‘back-up’-stroomvoorziening kunnen worden gebruikt. 
Met een en ander is rekening gehouden in artikel 3, punt 4, van het gemeenschappelijk 
standpunt. 

Met betrekking tot de voorgestelde definitie van “producent” heeft de Commissie 
amendement 20 gedeeltelijk aanvaard. Met betrekking tot artikel 3, punt 13, onder b), stelde 
de Commissie de volgende formulering voor: “… onder zijn eigen merk batterijen en accu’s 
verkoopt, mits het merk van de producent niet meer op de batterijen of accu’s is vermeld”. 
Voor het gedeelte van het amendement dat betrekking heeft op punt c) stelde de Commissie 
de volgende formulering voor: “(…) uit derde landen op de communautaire markt (…)”. De 
door de Raad gehanteerde definitie van “producent” is gedeeltelijk in overeenstemming met 
amendement 20 doordat deze definitie ook alle batterijen en accu’s in apparaten behelst. De 
Raad heeft de definitie verder vereenvoudigd teneinde de lidstaten in staat te stellen een 
verantwoordelijke producent voor hun nationaal grondgebied aan te wijzen, terwijl tegelijk 
mogelijke problemen met betrekking tot de interne markt worden vermeden. 

Amendement 21 voegt een definitie van “distributeur” toe, die door de Commissie volledig is 
aanvaard en die in artikel 3, punt 13, van het gemeenschappelijk standpunt is verwerkt. 

De Commissie heeft de eerste twee onderdelen van amendement 23 aanvaard, namelijk de 
toepasselijkheid van artikel 4 onverminderd Richtlijn 2000/53/EG en de 5 ppm-
drempelwaarde voor kwikbatterijen en –accu’s; beide wijzigingen liggen immers in de lijn 
van het voorstel van de Commissie. De Raad heeft dit amendement gedeeltelijk aanvaard door 
in artikel 4 van het gemeenschappelijk standpunt een cadmiumverbod (met uitzonderingen) 
op te nemen en door in een mogelijkheid tot herziening te voorzien. 
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Amendement 24 versterkt de verplichting voor de producenten om de milieuprestaties van 
batterijen en accu’s te verbeteren en voor de lidstaten om onderzoek op dit gebied aan te 
moedigen. Dit amendement is door de Commissie volledig aanvaard en is gedeeltelijk 
verwerkt in artikel 19, lid 3, onder a) en d), van het gemeenschappelijk standpunt. 

Amendement 28, waardoor de eisen inzake inzamelingssystemen voor draagbare batterijen en 
accu’s anders worden geformuleerd, is door de Commissie gedeeltelijk aanvaard. In de 
toevoeging dat batterijen ook tegelijk met afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
kunnen worden ingezameld via de regelingen die ter uitvoering van deze richtlijn worden 
opgezet, ziet de Commissie een nuttige verduidelijking. Een en ander is verwerkt in artikel 7, 
lid 1, onder c), van het gemeenschappelijk standpunt. 

De Commissie kon in principe instemmen met een benadering waarbij, zoals gesuggereerd in 
amendement 35, in een bijlage van de richtlijn zelf een lijst zou worden opgenomen van 
lidstaten die van de voorgestelde recyclingstreefcijfers mogen afwijken. De Raad heeft de 
voorkeur gegeven aan de vaststelling van overgangsregelingen via een comitéprocedure (zie 
artikel 9, lid 4, onder a), van het gemeenschappelijk standpunt). 

De Commissie stemt vanzelfsprekend in met de verbetering, overeenkomstig amendement 40, 
van een typefout in de verwijzing naar Verordening (EEG) nr. 259/93. De Raad heeft deze 
correctie, evenals de toevoeging van het woord “recycling”, overgenomen in artikel 12 van 
het gemeenschappelijk standpunt. 

Wat amendement 43 betreft heeft de Commissie de herformulering met betrekking tot de 
recycling van lood en cadmium aanvaard. De Commissie vindt ook de toevoeging van een 
nieuwe paragraaf waarin wordt bepaald dat de minimale recyclingpercentages in het licht van 
de vooruitgang van wetenschap en technologie via een comitéprocedure kunnen worden 
aangepast, een goede zaak. Dit amendement is verwerkt in artikel 10 van het 
gemeenschappelijk standpunt. 

De Commissie heeft bepaalde gedeelten van amendement 44 aanvaard, namelijk de 
vervanging van de uitdrukking “een regeling treffen voor” door “verzorgen” alsmede de 
toevoeging van de woorden “inzameling” en “uit milieuoogpunt”. Artikel 13 van het 
gemeenschappelijk standpunt komt gedeeltelijk aan dit amendement tegemoet door de 
toevoeging van het woord “inzameling”. 

De Commissie heeft amendement 46 aanvaard, dat bepaalt dat in het geval van batterijen die 
nog in andere producten zoals auto’s of elektrische en elektronische apparaten zijn ingebouwd 
op het moment waarop die producten afval worden, de producenten van batterijen pas 
verantwoordelijk worden voor de verdere verwerking van de batterijen nadat deze uit die 
andere producten zijn verwijderd. Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad beoogt 
overlappingen tussen de verschillende financieringsregelingen te vermijden en is bijgevolg in 
overeenstemming met de strekking van dit amendement (zie artikel 13, lid 2, van het 
gemeenschappelijk standpunt). 

Amendement 51 verduidelijkt dat alle economische subjecten zonder enige discriminatie aan 
dergelijke regelingen moeten kunnen deelnemen; de Commissie is het daarmee eens. Dit 
amendement is naar de geest verwerkt in artikel 7, lid 2, van het gemeenschappelijk 
standpunt. 
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De Commissie heeft amendement 56 aanvaard, dat de lidstaten ertoe verplicht passende 
maatregelen te nemen om de eindgebruikers aan te sporen tot deelname aan de 
inzamelingssystemen. Hierin wordt voorzien door artikel 17, lid 1, onder b), van het 
gemeenschappelijk standpunt. 

Door de amendementen 57, 59, 60, 61, 62, 78, 79, 80 en 81 worden de uitvoerige 
markeringsvoorschriften overgeheveld van bijlage II naar een artikel van de richtlijn. 
Amendement 59 schrapt voorts de mogelijkheid voor de Commissie om de 
markeringsvoorschriften door middel van een comitéprocedure aan te passen aan de 
technische vooruitgang. Amendement 64 schept de mogelijkheid voor de Commissie om op 
basis van een comitéprocedure afwijkingen van de markeringsvoorschriften toe te staan. De 
Commissie heeft al deze amendementen aanvaard. Zij zijn verwerkt in artikel 18 en bijlage II 
van het gemeenschappelijk standpunt. 

De Commissie heeft amendement 99 ten dele aanvaard, namelijk wat betreft de schrapping 
van de 10%-afwijking van de recyclingverplichting en de mogelijkheid van technische 
aanpassingen. Een en ander is verwerkt in artikel 10, lid 1, onder b), van het 
gemeenschappelijk standpunt. 

De Commissie heeft het gedeelte van amendement 109 aanvaard dat verduidelijkt dat 
batterijen voor automobiele toepassingen moeten worden ingezameld “bij de eindgebruiker of 
op een nabijgelegen, voor de eindgebruiker toegankelijke plaats”. Dit is verwerkt in artikel 7, 
lid 4, van het gemeenschappelijk standpunt. 

Amendement 112 verduidelijkt dat de aparte vermelding van de kosten bij de verkoop van 
nieuwe producten verboden is. Dit amendement is door de Commissie aanvaard en is 
verwerkt in artikel 13, lid 3, van het gemeenschappelijk standpunt. 

3.2.2. Door de Commissie geheel, gedeeltelijk of in beginsel aanvaarde amendementen van 
het Parlement die niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt 

De amendementen 5, 22, 27, 29, 47, 48, 50, 58 en 103 werden door de Commissie geheel, 
gedeeltelijk of in beginsel aanvaard maar zijn niet in het gemeenschappelijk standpunt 
opgenomen. 

In de amendementen 5 en 58 wordt bepaald dat de eindgebruiker moet worden geïnformeerd 
over de capaciteit van de batterijen en dat deze capaciteit op de batterijpakken moet worden 
vermeld. Deze amendementen zijn door de Commissie volledig aanvaard. De Raad heeft ze 
evenwel niet in zijn gemeenschappelijk standpunt verwerkt omdat hij van mening was dat een 
vermelding van de capaciteit om technische redenen niet aangewezen is. 

In amendement 22 betreffende de definitie van “gesloten-lussysteem” was de Commissie het 
eens met de redactionele verduidelijking (“third party” in plaats van "third parties” in de 
Engelse tekst – dit betreft niet de Nederlandse versie). De Commissie was het voorts eens met 
het eerste gedeelte van amendement 27, dat verduidelijkt dat de lidstaten een “gesloten-
lussysteem” tot stand moeten brengen. De verwijzingen naar een “gesloten-lussysteem” zijn 
in het gemeenschappelijk standpunt evenwel niet gehandhaafd omdat de Raad van mening 
was dat een dergelijk kringloopsysteem een theoretisch concept is dat in de praktijk moeilijk 
realiseerbaar is. 
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De Commissie heeft amendement 29, dat de eindgebruikers verplicht om hun gebruikte 
batterijen en accu’s in te leveren op de daartoe ingerichte inzamelpunten, in beginsel 
aanvaard. Evenzo heeft zij ingestemd met amendement 47, dat de lidstaten verplicht ervoor te 
zorgen dat de eindgebruikers hun batterijen inleveren bij de inzamelpunten. De Raad heeft 
deze amendementen niet overgenomen omdat hij de mening is toegedaan dat dergelijke 
voorschriften voor eindgebruikers moeilijk kunnen worden gehandhaafd. 

De Commissie heeft ook de gedeelten van amendement 48 aanvaard waardoor nieuwe 
bepalingen worden toegevoegd die de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de 
producent verduidelijken en die garanderen dat de omvang van de waarborg is afgestemd op 
het door de batterijen veroorzaakte gevaar. Om lacunes in de financieringsregeling te 
vermijden heeft de Raad besloten dat het beginsel van de producentenverantwoordelijkheid 
zowel geldt voor de producenten van losse batterijen als voor de producenten van apparaten 
en auto’s die batterijen in de handel brengen, doch wel zó dat een dubbele kostenaanrekening 
wordt vermeden (zie artikel 3, punt 12, en artikel 13 van het gemeenschappelijk standpunt). 

Amendement 50 en het eerste gedeelte van amendement 103 verduidelijken dat de kosten van 
het beheer van vroeger geproduceerde draagbare batterijen en accu’s door de producenten van 
die batterijen en accu’s moeten worden gedragen, waarbij bedoelde kosten over deze 
producenten dienen te worden omgeslagen in verhouding tot hun marktaandeel. De 
Commissie zag hierin een nuttige verduidelijking van de toepassing van het beginsel van de 
producentenverantwoordelijkheid in overeenstemming met artikel 8, lid 3, van de AEEA-
richtlijn. De Raad was evenwel van mening dat het de voorkeur verdient om de lidstaten enige 
speelruimte bij de ontwikkeling van hun nationale systemen te bieden en dat het bijgevolg 
niet nodig was, regels voor de financiering van het beheer van het in het verleden 
gegenereerde afval vast te stellen. 

3.2.3. Amendementen van het Parlement die door de Commissie en de Raad werden 
verworpen en die niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt 

De amendementen 2, 6, 9, 18, 19, 25, 32, 39, 41, 45, 49, 54, 55, 63, 65, 67, 68, 77, 92 en 101 
zijn door de Commissie verworpen en zijn niet verwerkt in het gemeenschappelijk standpunt 
van de Raad. 

3.2.4. Door de Commissie verworpen amendementen van het Parlement die toch in het 
gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt 

De amendementen 1, 7, 8, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 85, 95, 
100, 108 en 120 zijn door de Commissie verworpen maar zijn toch in het gemeenschappelijk 
standpunt verwerkt.  

3.2.5. Andere door de Raad in het voorstel aangebrachte wijzigingen 

Overwegingen 

De wijzigingen die de Raad in de overwegingen heeft aangebracht, zijn erop gericht de tekst 
daarvan af te stemmen op de overeenkomstige wijzigingen in de artikelen. Dit betreft met 
name de volgende punten: 
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– In de overwegingen 8 en 9 is een niet-uitputtende lijst van voorbeelden van batterijen 
in industriële en draagbare toepassingen en draadloze elektrische apparaten 
opgenomen teneinde de definities van artikel 3, punten 3, 6 en 16, te verduidelijken. 

– In overweging 11 zijn bepaalde eisen van artikel 5 en artikel 17, lid 2, van het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie verwerkt. Overweging 16 verduidelijkt 
wat wordt bedoeld met “beste beschikbare technieken” in artikel 10, lid 1, onder a), 
van het gemeenschappelijk standpunt. 

– Wat betreft de financiële verantwoordelijkheid van de producent, legt overweging 17 
uit wat wordt verstaan onder de “nettokosten” die in artikel 13 worden vermeld. 

Artikelen 

De belangrijkste wijziging die de Raad in de artikelen heeft aangebracht, behelst de invoering 
van een beperkt verbod op het gebruik van cadmium in draagbare batterijen (zie artikel 4 van 
het gemeenschappelijk standpunt) in plaats van de voorgestelde inzamelingsdoelstelling van 
80 % voor draagbare cadmiumbatterijen, die de bewaking van de afvalstroom noodzakelijk 
zou hebben gemaakt (zie artikel 13 van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie). Deze 
regeling moest bijdragen tot de realisering van een “gesloten-lussysteem” als bedoeld in 
artikel 3, punt 14, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Op basis van nieuwe 
informatie over de beschikbaarheid van vervangingsproducten voor cadmiumbatterijen en de 
aan de bewaking van de afvalstroom verbonden kosten was de Raad van mening dat een 
beperkt verbod een duurzamere beleidskeuze vormt dan het door de Commissie voorgestelde 
“gesloten-lussysteem”. In overeenstemming met deze wijzigingen heeft de Raad ook artikel 3, 
punt 14, en artikel 6 van het oorspronkelijke Commissievoorstel geschrapt en artikel 8 van het 
oorspronkelijke Commissievoorstel (thans artikel 6) anders geformuleerd. De Raad heeft 
voorts de eis van artikel 25, lid 2, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
overgenomen. De verwijzing naar de milieueffecten van het vervoer is in de plaats gekomen 
van soortgelijke voorschriften in artikel 9, lid 2, en artikel 15, lid 1, tweede alinea, van het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie. 

De Raad gaf er net als het Europees Parlement de voorkeur aan om de 
inzamelingsdoelstellingen uit te drukken als percentage in plaats van als een absolute 
hoeveelheid (in gram per inwoner) zoals in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
(zie artikel 13 van dat oorspronkelijke voorstel). De Raad koos voor twee doelstellingen, nl. 
25 % en 45 %, die respectievelijk 4 en 8 jaar na de termijn voor omzetting van de richtlijn 
moeten zijn gerealiseerd (zie artikel 9 van het gemeenschappelijk standpunt). Aangezien deze 
doelstellingen als zodanig niet gekoppeld zijn aan het nationale verbruik, hoefde niet langer te 
worden voorzien in een mogelijkheid tot afwijking wegens bijzonder laag batterijverbruik (zie 
artikel 14, lid 2, van het oorspronkelijke Commissievoorstel). In plaats daarvan heeft de Raad 
voorgesteld te voorzien in de mogelijkheid om een overgangsregeling vast te stellen via een 
comitéprocedure (zie artikel 9, lid 4, onder a), van het gemeenschappelijk standpunt). 

Wat de verantwoordelijkheid van de producent betreft, heeft de Raad een nieuwe definitie van 
“producent” gegeven die de lidstaten de mogelijkheid biedt om op hun nationaal grondgebied 
een producent aan te wijzen met het oog op de toepassing van de regeling inzake financiële 
verantwoordelijkheid van de producent (zie artikel 3, punt 12, van het gemeenschappelijk 
standpunt). Om een hiaat in de financieringsregeling met betrekking tot het beheer van 
afgedankte batterijen uit apparaten en auto’s te vermijden, is de definitie van “producent” in 
deze richtlijn ook van toepassing gemaakt op de fabrikanten van apparaten en auto’s ingeval 
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deze batterijen bevatten op het moment waarop zij in de handel worden gebracht. Artikel 13 
van het gemeenschappelijk standpunt schrijft voor dat de lidstaten de aanrekening van 
dubbele kosten moeten vermijden, en verduidelijkt dat de producenten de nettokosten in 
samenhang met het afvalbeheer van batterijen dienen te financieren. Artikel 14 van het 
gemeenschappelijk standpunt (dat in de plaats is gekomen van artikel 22 van het 
oorspronkelijk voorstel van de Commissie) eist niet langer van de producenten dat zij een 
waarborg bieden wanneer zij batterijen in de handel brengen. Artikel 23 van het 
oorspronkelijke Commissievoorstel, dat regels vaststelde voor de financiering van het beheer 
van in het verleden gegenereerd afval, is geschrapt. Voorts heeft de Raad in de mogelijkheid 
voorzien om via een comitéprocedure een de minimis regeling inzake financiering en 
registratie in te voeren (zie artikel 15 van het gemeenschappelijk standpunt). 

Bijlagen 

Bijlage I van het gemeenschappelijk standpunt bevat een tabel met het oog op het toezicht op 
de naleving van de inzamelingsdoelstellingen, die inhoudelijk is aangepast aan de wijzigingen 
welke in artikel 9 van het gemeenschappelijk standpunt zijn aangebracht. De 
markeringsvoorschriften van bijlage II zijn overgeheveld naar artikel 18 van het 
gemeenschappelijk standpunt, zodat bijlage II – conform de amendementen die het Europees 
Parlement in eerste lezing heeft aangenomen – alleen nog het ter markering te gebruiken 
symbool (een doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes) bevat. De uitvoerige verwerkings- en 
recyclingvoorschriften van artikel 15, lid 2, en artikel 19, lid 1, van het oorspronkelijke 
voorstel van de Commissie zijn overgeheveld naar bijlage III van het gemeenschappelijk 
standpunt. 

4. CONCLUSIE 
Met haar voorstel voor een batterijenrichtlijn beoogde de Commissie de verbranding en het 
storten van afgedankte batterijen volledig te voorkomen. Om dit doel te bereiken had zij hoge 
inzamelings- en recyclingdoelstellingen voor alle types batterijen voorgesteld, en met name 
een bijzonder hoge inzamelingsdoelstelling voor draagbare cadmiumbatterijen, teneinde een 
zogeheten “gesloten-lussysteem” tot stand te brengen. 

In zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad de voorkeur gegeven aan andere 
beleidsmaatregelen om de doelstellingen van het voorstel van de Commissie te realiseren. 
Omdat het gemeenschappelijk standpunt qua milieudoelstellingen ten minste even ambitieus 
is als het voorstel van de Commissie, kan de Commissie het maatregelenpakket als geheel 
ondersteunen. 

Verklaring van de Commissie met betrekking tot de door de Raad uitgevoerde 
effectbeoordeling: 

De Commissie acht het van belang dat effectbeoordelingen voortaan worden uitgevoerd 
conform de overeengekomen interinstitutionele doelstellingen inzake betere regelgeving. De 
drie instellingen dienen deze punten verder te onderzoeken tijdens de lopende 
werkzaamheden in het kader van het interinstitutioneel akkoord, zodat overeenstemming kan 
worden bereikt over een methode voor dergelijke effectbeoordelingen. 




