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Ændringsforslag 17
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

af […] af […]
om ændring af direktiv 2006/66/EF om 
batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer for så vidt angår 
markedsføring af bærbare cadmiumholdige 
batterier og akkumulatorer, der er beregnet 
til anvendelse i batteridrevet håndværktøj

om ændring af direktiv 2006/66/EF om 
batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer for så vidt angår 
markedsføring af bærbare cadmiumholdige 
batterier og akkumulatorer, der er beregnet 
til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, 
samt knapcellebatterier med lavt 
kviksølvindhold og om muligheden for let 
fjernelse af batterier og akkumulatorer 

Or. en

Begrundelse

Revisionen af direktivet udløstes af den juridiske forpligtelse til at revidere undtagelsen for 
cadmium i akkumulatorer, der anvendes i batteridrevet håndværktøj i september 2010. Dette 
er også en anledning til at ophæve undtagelsen for knapcellebatterier med højst 2 
vægtprocent kviksølv, hvilket fremstår som en klar vinder for så vidt angår miljøfordele med 
meget begrænsede negative økonomiske konsekvenser ifølge en kommissionsundersøgelse. 
Bestemmelserne om muligheden for at fjerne batterier og akkumulatorer bør også præciseres.

Ændringsforslag 18
Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den eksisterende undtagelse fra den 
pågældende anvendelse bør gælde indtil 
den 31. december 2015, således at 

(4) Den eksisterende undtagelse fra den 
pågældende anvendelse bør gælde indtil 
den 31. december 2013, således at 
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industrien får mulighed for at tilpasse de 
relevante teknologier.

industrien får mulighed for at tilpasse de 
relevante teknologier.

Or. en

Begrundelse

Cadmium er meget farligt for miljøet og er giftigt for mennesker. I REACH-forordningen er 
det klassificeret som et særligt problematisk stof. Erhvervslivet har haft mange år til at 
arbejde på at udfase NiCd-batterierne, da der findes alternativer, og disse fungerer fint. Den 
eksisterende undtagelse for NiCd-batterier i direktiv 2006/66/EF bør derfor fjernes snarest 
muligt.

Ændringsforslag 19
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den eksisterende undtagelse fra den 
pågældende anvendelse bør gælde indtil
den 31. december 2015, således at 
industrien får mulighed for at tilpasse de 
relevante teknologier.

(4) Den eksisterende undtagelse fra den 
pågældende anvendelse bør ikke længere
gælde efter 30. juni 2014.

Or. en

Begrundelse

Fællesskabspolitikken har siden 1988 lydt på, at cadmium skal erstattes, hvor der er 
tilgængelige alternativer, og dette har i mange år fremgået af lovgivning om udtjente 
køretøjer og elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS). Ved førstebehandlingen af 
batteridirektivet i 2004 vedtog Europa-Parlamentet ikke nogen undtagelse for cadmium i 
batteridrevet håndværktøj. Alternativer til cadmium i batteridrevet håndværktøj har været 
bredt tilgængelige i mange år. Der er ikke behov for at give erhvervslivet mere tid til at 
"tilpasse sig".

Ændringsforslag 20
Romana Jordan

Forslag til direktiv
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den eksisterende undtagelse fra den 
pågældende anvendelse bør gælde indtil 
den 31. december 2015, således at 
industrien får mulighed for at tilpasse de 
relevante teknologier.

(4) Den eksisterende undtagelse fra den 
pågældende anvendelse bør gælde indtil 
den 31. december 2018, således at 
industrien får mulighed for at tilpasse de 
relevante teknologier.

Or. sl

Ændringsforslag 21
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den eksisterende undtagelse fra den 
pågældende anvendelse bør gælde indtil 
den 31. december 2015, således at 
industrien får mulighed for at tilpasse de 
relevante teknologier.

(4) Den eksisterende undtagelse for den 
pågældende anvendelse bør gælde indtil 
den 31. december 2018, således at 
producenterne, genbrugsindustrien og de 
berørte forbrugere får mulighed for at 
tilpasse sig til de relevante 
erstatningsteknologier på samme måde i 
alle regioner over hele Unionen.

Or. fr

Begrundelse

Da anvendelsen af NiCd-batterier ikke i sig selv er farlig, bør der være en tilstrækkelig lang 
overgangsperiode for at give aktørerne i sektoren tid til at tilpasse sig.

Ændringsforslag 22
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den eksisterende undtagelse fra den (4) Den eksisterende undtagelse for den 
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pågældende anvendelse bør gælde indtil 
den 31. december 2015, således at 
industrien får mulighed for at tilpasse de 
relevante teknologier.

pågældende anvendelse bør gælde indtil
den 31. december 2018, således at 
producenterne, genbrugsindustrien og 
forbrugerne gennem hele værdikæden får 
mulighed for at tilpasse de relevante 
erstatningsteknologier på samme måde i 
alle regioner over hele Unionen.

Or. en

Begrundelse

Da der ikke findes nogen dokumenteret fare forbundet med anvendelsen af NiCd-batterier i 
batteridrevet håndværktøj, kan der godt afses en længere overgangsperiode, med henblik på 
at give industrien mulighed for at tilpasse sig til de teknologiske forandringer. 
Omkostningerne for forbrugerne vil blive betydelige som følge af en tidligere fjernelse af 
billige alternativer inden for batteridrevet håndværktøj. Ifølge industrien vil den 
differentierede omkostning for 1 mio. enheder udgøre mere end 50 mio. EUR, som vil skulle 
oppebæres af forbrugerne.

Ændringsforslag 23
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 a) Definitionen på "markedsføring" 
bør tilpasses den definition, der anvendes 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/65/EU af 8. juni 2011 om 
begrænsning af anvendelsen af visse 
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 
udstyr.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (f.eks. elektrisk 
håndværktøj med ledning) er omfattet af RoHS-direktivet, mens deres anvendelse i batterier 
og akkumulatorer til elektrisk og elektronisk udstyr (f.eks. batteridrevet håndværktøj) er 
omfattet af batteridirektivet. I øjeblikket anvender disse direktiver forskellige definitioner af 
"markedsføring". Det er mere hensigtsmæssigt at ensrette definitionerne, også set i lyset af 
ændringen i 2008 af artikel 6, stk. 2 i batteridirektivet.
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Ændringsforslag 24
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) Kravene til og formatet for 
registreringen af producenter bør være i 
overensstemmelse med de regler og det 
format for registrering, der er fastsat i 
henhold til artikel 16, stk. 3, i og bilag X, 
del A, til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE)1.
Kravene til og formatet for registreringen 
af producenter bør fortsat være i 
overensstemmelse med de regler og det 
format for registrering, der er fastsat i 
henhold til Kommissionens beslutning af 
5. august 2009 – (2009/66/EF) – om krav 
til registrering af batteri- og 
akkumulatorproducenter i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/66/EU.
________________

1 EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Begrundelse

Kravene til registrering af batterier blev vedtaget i en Kommissionsbeslutning i august 2009 
(2009/603/EF). Der findes registreringssystemer i EU ikke kun for batterier, der er indbygget 
i udstyr, men også for batterier, der sælges individuelt. Kravene i Kommissionens beslutning 
2009/603/EF bør også fortsat gælde.

Ændringsforslag 25
Zofija Mazej Kukovič
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Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Kravene til og formatet for 
registreringen af producenter skal, hvor 
dette er hensigtsmæssigt, være i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i 
og bilag X, del A, til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2012/19/EU om affald 
af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE).

Or. sl

Begrundelse

Da batterier og akkumulatorer indbygges i elektrisk og elektronisk udstyr, er det 
hensigtsmæssigt, at producentregistreringsprocessen følger samme procedure. Det vil 
reducere producenternes administrative byrde.

Ændringsforslag 26
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 3 – stk. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I artikel 3 indsættes følgende stk. 13a:
"13a)"gøre tilgængelig på markedet": 
enhver levering af et batteri eller en 
akkumulator med henblik på distribution, 
forbrug eller anvendelse på EU-markedet 
som led i forretningsvirksomhed mod eller 
uden vederlag"

Or. en

Begrundelse

Batteridirektivet bør følge samme definitioner som direktivet om begrænsning af farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) for at sikre en sammenhængende tilgang for så 
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vidt angår begrænsninger i markedsføringen. Denne nye definition vil også sammen med en 
revideret definition på "markedsføring" være logisk sammenhængende med direktiv 
2008/103/EF, som præciserede betydningen af "markedsføring" i artikel 6, men forsømte at 
tilpasse definitionerne tilsvarende.

Ændringsforslag 27
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 3 – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Artikel 3, stk. 14), affattes således:
"markedsføring": tilgængeliggørelse af 
elektrisk og elektronisk udstyr på 
Unionens marked for første gang"

Or. en

Begrundelse

Batteridirektivet bør følge samme definitioner som direktivet om begrænsning af farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) for at sikre en sammenhængende tilgang for så 
vidt angår begrænsninger i markedsføringen. Denne reviderede definition vil også være 
logisk sammenhængende med direktiv 2008/103/EF, som præciserede betydningen af 
"markedsføring" i artikel 6, men forsømte at tilpasse definitionerne tilsvarende.

Ændringsforslag 28
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b. Artikel 4, stk. 2, affattes på følgende 
måde:
"2. Forbuddet i stk. 1, litra a), finder 
ikke anvendelse på knapceller med højst 
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2 vægtprocent kviksølv før den 30. juni 
2014."

Or. en

Begrundelse

Kviksølvfri knapcellebatterier er kommercielt tilgængelige til enhver anvendelse og med 
samme præstationsparametre som dem, der indeholder kviksølv. Selv den europæiske 
brancheforening for bærbare batterier anmoder om en udfasning pr. 31. december 2014 i 
stedet for 31. december 2015 som Kommissionen foreslår. Udfasningen bør finde sted så 
hurtigt som muligt, hvilket vil være slutningen af juni 2014, når gennemførelsesfristen 
reduceres fra 18 måneder til 12 måneder.

Ændringsforslag 29
Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b. Artikel 4, stk. 2, affattes på følgende 
måde:
"2. Forbuddet i stk. 1, litra a), finder 
ikke anvendelse på knapceller med højst 
2 vægtprocent kviksølv før den 31. 
december 2013."

Or. en

Begrundelse

Som dokumenteret af Kommissionen i BIOIS 2012-undersøgelsen er det nødvendigt at 
reducere risikoen for at kviksølv slippes ud i miljøet. Og industrien selv (den europæiske 
brancheforening for bærbare batterier) bekræfter, at det er muligt og realistisk af fjerne 
undtagelsen for kviksølv i knapcellebatterier i 2014 i direktiv 2006/66/EF.

Ændringsforslag 30
Zofija Mazej Kukovič
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b. Artikel 4, stk. 2, affattes på følgende 
måde:
"2. Forbuddet i stk. 1, litra a), finder 
ikke anvendelse på knapceller med højst 
2 vægtprocent kviksølv før den 31. 
december 2014."

Or. sl

Begrundelse

Der findes allerede knapcellebatterier, der ikke indeholder kviksølv, på markedet. Tidsfristen 
er begrundet med henblik på at sikre en effektiv overgang og for at fjerne eventuelle 
bekymringer over sikkerhed og teknologisk effektivitet. Den foreslåede dato lever også op til 
kravene om at skabe sikkerhed for de mest udsatte grupper, navnlig børn, som udsættes 
unødigt for kviksølv.

Ændringsforslag 31
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b. Artikel 4, stk. 2, affattes på følgende 
måde:
"2. Forbuddet i stk. 1, litra a), finder 
ikke anvendelse på knapceller med højst 
2 vægtprocent kviksølv før den 31. 
december 2014.”

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at nedbringe risikoen for, at kviksølv slippes ud i miljøet, da knapcellebatterier 
let slipper uden om separat indsamling. EU's marked for knapcellebatterier oplever allerede 
et skift i retning af kviksølvfri batterier. I øjeblikket udgør de kviksølvfri knapcellebatterier ca. 
39 % af EU-markedet for knapcellebatterier. Kviksølvfri udgaver er nu kommercielt 
tilgængelige til enhver anvendelse og med samme præstationsparametre som dem, der 
indeholder kviksølv. Lande, der eksporterer store mængder knapcellebatterier til EU-
markedet, så som Kina, vil blive opmuntret til at fremskynde overgangen til at fremstille 
kviksølvfri knapcellebatterier, hvilket kan få en global indflydelse på anvendelsen af kviksølv 
inden for denne industrisektor.

Ændringsforslag 32
Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/66/EF 
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) c) batteridrevet håndværktøj, indtil den 
31. december 2015.

c) batteridrevet håndværktøj, indtil den 31. 
december 2013.

Or. en

Begrundelse

Cadmium er meget farligt for miljøet og er giftigt for mennesker. I REACH-forordningen er 
det klassificeret som et særligt problematisk stof. Erhvervslivet har haft mange år til at 
arbejde på at udfase NiCd-batterierne, da der findes alternativer, og disse fungerer fint. Den 
eksisterende undtagelse for NiCd-batterier i direktiv 2006/66/EF bør derfor fjernes snarest 
muligt.

Ændringsforslag 33
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 4 – stk. 3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) batteridrevet håndværktøj, indtil den 31. 
december 2015.

c) batteridrevet håndværktøj, indtil den 30. 
juni 2014.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens konsekvensanalyse vurderede en miljømæssig fordel, der er 60 % højere ved 
at ophæve undtagelsen i 2013 i forhold til i 2016 med omkring 100 mulige kræfttilfælde færre. 
Da alternativer til cadmium i batteridrevet håndværktøj har været bredt tilgængelige i mange 
år, er der ingen grund til at give industrien mere tid bare for at spare den for nogle udgifter 
på bekostning af menneskers sundhed og miljøet. Den dato, der foreslås, er endda mindre 
ambitiøs end den anden mulighed, Kommissionen opererer med i sin konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 34
Romana Jordan

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) batteridrevet håndværktøj, indtil den 31. 
december 2015.

c) batteridrevet håndværktøj, indtil den 31. 
december 2018.

Or. sl

Ændringsforslag 35
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) batteridrevet håndværktøj, indtil den 31. 
december 2015.

c) batteridrevet håndværktøj, indtil den 31. 
december 2018.
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Or. fr

Begrundelse

Da anvendelsen af NiCd-batterier ikke i sig selv er farlig, bør der være en tilstrækkelig lang 
overgangsperiode for at give aktørerne i sektoren tid til at tilpasse sig.

Ændringsforslag 36
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) batteridrevet håndværktøj, indtil den 31. 
december 2015.

c) batteridrevet håndværktøj, indtil den 31. 
december 2018.

Or. en

Begrundelse

En tidligere ophævelse af undtagelsen vil påvirke genvindingsvirksomhedernes 
investeringsprogram for genvendingsprocesser for nye batteriteknologier. Da der ikke findes 
nogen dokumenteret fare forbundet med anvendelsen af NiCd-batterier i batteridrevet 
håndværktøj, kan der godt afses en længere overgangsperiode, med henblik på at give 
erhvervslivet mulighed for at tilpasse sig til de teknologiske forandringer. Omkostningerne for 
forbrugerne vil blive betydelige som følge af en tidligere fjernelse af billige alternativer inden 
for batteridrevet håndværktøj.

Ændringsforslag 37
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Artikel 6, stk. 2, affattes på følgende 
måde:
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"2.Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
der ikke markedsføres batterier og 
akkumulatorer, der ikke opfylder kravene 
i dette direktiv.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at batterier 
og akkumulatorer, der ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, ikke længere 
gøres tilgængelige på markedet et år efter 
den respektive udfasningsdato.
Batterier og akkumulatorer, som ikke 
opfylder kravene i dette direktiv, og som 
markedsføres efter de respektive 
udfasningsdatoer, trækkes tilbage fra 
markedet."

Or. en

Begrundelse

På baggrund af de nye udfasningsdatoer må den nuværende artikel 6, stk. 2, som ændret ved 
2008/103/EF, tilpasses tilsvarende i overensstemmelse med den nye definition på 
"markedsføring", der tages fra RoHS; dette vil skabe sammenhæng med hensyn til 
anvendelsen af restriktionsdatoerne. Der bør imidlertid også være en slutdato, hvorefter 
produkter, som ikke længere må markedsføres, heller ikke må gøres tilgængelige på markedet. 
Et år er en rimelig frist for dette.

Ændringsforslag 38
Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende 
afsnit:
"Bærbare cadmiumholdige batterier og 
akkumulatorer, der er beregnet til 
anvendelse i batteridrevet håndværktøj, 
som ikke lever op til kravene i artikel 4, 
stk. 1, må ikke markedsføres efter den 31. 
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december 2013, og skal – hvis de stadig er 
på markedet efter den 31. december 2014 
– trækkes tilbage."

Or. en

Begrundelse

Et år efter, at forbuddet mod at markedsføre cadmiumholdige batterier træder i kraft, er det 
rimeligt at forvente, at eventuelle tilbageværende produkter på markedet er blevet indsamlet.

Ændringsforslag 39
Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende 
afsnit:
"Knapcellebatterier, som ikke lever op til 
kravene i artikel 4, stk. 1, må ikke 
markedsføres efter den 31. december 
2013, og skal – hvis de stadig er på 
markedet efter den 31. december 2014 –
trækkes tilbage.

Or. en

Begrundelse

Et år efter, at forbuddet mod at markedsføre knapcellebatterier, der indeholder kviksølv, 
træder i kraft, er det rimeligt at forvente, at eventuelle tilbageværende produkter på markedet 
er blevet indsamlet.

Ændringsforslag 40
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
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Direktiv 2006/66/EF
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende 
afsnit:
"Knapcellebatterier, som ikke lever op til 
kravene i artikel 4, stk. 1, men som blev 
lovligt markedsført inden den 31. 
december 2014, kan fortsat sælges frem til 
den 31. december 2016."

Or. en

Ændringsforslag 41
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende 
afsnit:
"Lagre af batterier og akkumulatorer, 
beregnet til anvendelse i batteridrevet 
håndværktøj, som blev lovligt markedsført 
inden ovennævnte dato, kan fortsat 
sælges frem til senest den 31. december 
2017."

Or. sl

Begrundelse

En forlængelse af den eksisterende undtagelse for nikkel-cadmiumbatterier vil give 
økonomiske aktører gennem hele værdikæden mulighed for at tilpasse sig yderligere. Set ud 
fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt giver det ingen mening omgående at trække lagre 
af batterier og akkumulatorer, der ikke opfylder kravene, tilbage fra markedet. For 
genvindingens og for hele affaldsprocessens skyld er det mere effektivt at sætte en tidsfrist. 
Indsamling af affaldsmateriale vil også hjælpe til at sikre en effektiv genanvendelse af disse 
meget betydningsfulde råmaterialer.
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Ændringsforslag 42
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende 
afsnit:
"Bærbare cadmiumholdige batterier og 
akkumulatorer, der er beregnet til 
anvendelse i batteridrevet håndværktøj, 
som ikke lever op til kravene i artikel 4, 
stk. 1, må ikke markedsføres efter den 31. 
december 2018." Batterier og 
akkumulatorer, som ikke opfylder kravene 
i dette direktiv, og som er markedsført 
efter denne dato, trækkes tilbage fra 
markedet."

Or. en

Begrundelse

Industrien er allerede begyndt at tilbyde alternative batteriteknologier, så som lithium-ion-
batterier til anvendelse i batteridrevet håndværktøj. I en naturlig forretningscyklus vil NiCd-
teknologien i sidste ende blive erstattet af lithium-ion- og andre teknologier. Derfor er der 
ingen grund til at fremtvinge en tilbagetrækning fra markedet. I henhold til forordning 
765/2008 er en tilbagetrækning fra markedet i virkeligheden kun begrundet på baggrund af 
gennemførelsen af en risikovurdering, og når foranstaltningen står i et rimeligt forhold til 
risikoen.

Ændringsforslag 43
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)



AM\921558DA.doc 19/22 PE501.952v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I artikel 6 tilføjes følgende stykke:
"2a. Det er tilladt at markedsføre 
erstatningsbatterier i en periode på fem år 
efter den effektive fjernelse af 
undtagelsen fra artikel 4, stk. 3, i 
batteridirektiv 2006/66/EF."

Or. en

Begrundelse

For at undgå unødig produktion af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra batteridrevet 
håndværktøj, når batterierne svigter, bør det være tilladt at købe et erstatningsbatteri til at 
holde håndværktøjet i gang. Dette vil have en positiv indflydelse på omkostningerne for 
slutbrugeren. Det er også en praksis, der tager hensyn til principperne om 
ressourceeffektivitet.

Ændringsforslag 44
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 11 affattes således:
"Fjernelse af udtjente batterier og 
akkumulatorer
Medlemsstaterne skal sikre, at 
fabrikanterne konstruerer apparater på
en sådan måde, at udtjente batterier og 
akkumulatorer uden videre kan fjernes 
af slutbrugeren. Apparater, hvori 
batterier og akkumulatorer er 
indbyggede, ledsages af en vejledning, 
der viser, hvordan de kan fjernes af 
slutbrugeren på en sikker måde, og om
nødvendigt af oplysninger til 
slutbrugeren om arten af det indbyggede 
batteri eller den indbyggede 
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akkumulator. Disse bestemmelser finder 
ikke anvendelse, når vedvarende 
elektricitetsforsyning er nødvendig af 
hensyn til sikkerheden eller ydeevnen 
eller af medicinske grunde eller for at 
bevare data, og en vedvarende 
forbindelse mellem apparatet og 
batteriet eller akkumulatoren derfor er 
krævet.

Or. en

Begrundelse

Artikel 11 i det nuværende batteridirektiv fastsætter bestemmelser om fjernelse af udtjente 
batterier og akkumulatorer. Det har altid været underforstået, at det skulle være let for 
forbrugeren at fjerne delene for f.eks. at sikre en længere holdbarhed af produkter gennem let 
fjernelse af akkumulatorer, der ikke længere fungerer, men ikke alle virksomheder efterlever 
dette (f.eks. meget populære smartphones og tablets). Det bør derfor eksplicit fremgå, at 
kravet om, at delene skal være lette at fjerne, betyder, at de skal være lette at fjerne for 
slutbrugeren.

Ændringsforslag 45
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 12, stk. 7, udgår. 4. Artikel 12, stk. 7, affattes på følgende 
måde:
"7. Inden Kommissionen ændrer eller 
supplerer bilag III, hører den de 
relevante berørte parter, navnlig 
producenter, indsamlere, genvindings-
og behandlingsvirksomheder, miljø-, 
forbruger- og 
arbejdstagerorganisationer. Den 
underretter det udvalg, der er nævnt i 
artikel 24, stk. 1, om resultatet af denne 
høring.
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Or. sl

Ændringsforslag 46
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktivs artikel 1, 
stk. 1, senest 18 måneder efter 
ikrafttrædelsen. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktivs artikel 1, 
stk. 1, senest 12 måneder efter 
ikrafttrædelsen. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en hurtig udfasning af cadmium i akkumulatorer til batteridrevet håndværktøj og 
kviksølv i knapcellebatterier inden udgangen af juni 2014, bør fristen for medlemsstaternes 
gennemførelse af direktivets bestemmelser reduceres til 12 måneder i stedet for 18 måneder.

Ændringsforslag 47
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikrafttræden Ikrafttræden og konsolidering

Or. fr

Ændringsforslag 48
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Dette direktiv træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. Der udarbejdes en konsolideret 
udgave af direktiv 2006/66/EF inden tre 
måneder efter dette direktivs 
ikrafttrædelsesdato.

Or. fr


