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Amendement 17
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voorstel voor een Voorstel voor een
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

van […] van […]

tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG 
inzake batterijen en accu's, alsook 
afgedankte batterijen en accu's, wat betreft 
het op de markt brengen van 
cadmiumhoudende draagbare batterijen en 
accu's voor gebruik in draadloos elektrisch 
gereedschap

tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG 
inzake batterijen en accu's, alsook 
afgedankte batterijen en accu's, wat betreft 
het op de markt brengen van 
cadmiumhoudende draagbare batterijen en 
accu's voor gebruik in draadloos elektrisch 
gereedschap, en van knoopcellen met een 
laag kwikgehalte, en betreffende de vlotte 
uithaling van batterijen en accu's 

Or. en

Motivering

De herziening van de richtlijn is het gevolg van de wettelijke verplichting om de uitzondering 
voor cadmium in accu's die worden gebruikt in draadloos elektrisch gereedschap te herzien 
tegen september 2010. Deze herziening biedt eveneens een kans om de uitzondering voor 
knoopcellen met een kwikgehalte van ten hoogste 2 gewichtsprocent te beëindigen, wat 
volgens een studie van de Commissie "duidelijke voordelen op milieuvlak zou opleveren, met 
zeer beperkte negatieve economische gevolgen". De bepalingen inzake uithaling dienen 
eveneens te worden verduidelijkt.

Amendement 18
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De bestaande vrijstelling voor dit (4) De bestaande vrijstelling voor dit 
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gebruik dient tot en met 31 december 2015
van toepassing te blijven, zodat de sector 
de relevante technologieën verder kan 
aanpassen.

gebruik dient tot en met 31 december 2013
van toepassing te blijven, zodat de sector 
de relevante technologieën verder kan 
aanpassen.

Or. en

Motivering

Cadmium is uitermate gevaarlijk voor het milieu en giftig voor de mens. In de REACH-
verordening wordt cadmium ingedeeld als zeer zorgwekkende stof. De industrie heeft reeds 
vele jaren kunnen werken aan de geleidelijke vervanging van NiCd-batterijen, aangezien er 
goed werkende alternatieven bestaan. De uitzondering die in Richtlijn 2006/66/EG bestaat 
voor NiCd-batterijen dient daarom zo spoedig mogelijk te worden verwijderd.

Amendement 19
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De bestaande vrijstelling voor dit 
gebruik dient tot en met 31 december 2015 
van toepassing te blijven, zodat de sector 
de relevante technologieën verder kan 
aanpassen.

(4) De bestaande vrijstelling voor dit 
gebruik dient niet langer te gelden na 30 
juni 2014.

Or. en

Motivering

De vervanging van cadmium wanneer alternatieven beschikbaar zijn is sinds 1988 gevestigd 
beleid van de Gemeenschap en wordt reeds vele jaren toegepast in de regelgeving betreffende 
afgedankte auto's en elektrische en elektronische apparatuur. In het kader van de eerste 
lezing van de batterijenrichtlijn in 2004, keurde het Parlement geen uitzonderingen voor 
cadmium in elektrisch gereedschap goed. Reeds vele jaren zijn er alternatieven voor cadmium 
in draadloze elektrische gereedschappen beschikbaar. Het is niet nodig de industrie meer tijd 
te geven om "zich aan te passen".

Amendement 20
Romana Jordan
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De bestaande vrijstelling voor dit 
gebruik dient tot en met 31 december 2015
van toepassing te blijven, zodat de sector 
de relevante technologieën verder kan 
aanpassen.

(4) De bestaande vrijstelling voor dit 
gebruik dient tot en met 31 december 2018
van toepassing te blijven, zodat de sector 
de relevante technologieën verder kan 
aanpassen.

Or. sl

Amendement 21
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De bestaande vrijstelling voor dit 
gebruik dient tot en met 31 december 2015
van toepassing te blijven, zodat de sector
de relevante technologieën verder kan 
aanpassen.

(4) De bestaande vrijstelling voor dit 
gebruik dient tot en met 31 december 2018
van toepassing te blijven, zodat de
producenten, de recyclingindustrie en de 
betrokken consumenten zich op een 
uniforme manier kunnen aanpassen aan 
de relevante vervangtechnologieën in alle 
regio's van de Unie.

Or. fr

Motivering

Aangezien het gebruik van NiCd-batterijen op zich niet gevaarlijk is, moet de 
overgangsperiode lang genoeg zijn om alle betrokkenen in de sector de kans te geven zich aan 
te passen.

Amendement 22
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De bestaande vrijstelling voor dit 
gebruik dient tot en met 31 december 2015
van toepassing te blijven, zodat de sector
de relevante technologieën verder kan
aanpassen.

(4) De bestaande vrijstelling voor dit 
gebruik dient tot en met 31 december 2018
van toepassing te blijven, zodat de
producenten, de recyclingindustrie en de 
consumenten in de hele waardeketen de
relevante vervangtechnologieën in alle 
regio's van de Unie op een uniforme 
manier verder kunnen aanpassen.

Or. en

Motivering

Aangezien het gebruik van NiCd-batterijen in draadloze elektrische gereedschappen geen 
risico met zich meebrengt, is een langere overgangsperiode mogelijk om de sector de kans te 
geven zich aan te passen aan de technologische veranderingen. De kosten voor de consument 
zullen aanzienlijk zijn door de eerdere verwijdering van goedkope alternatieven voor gebruik 
in draadloze elektrische gereedschappen. Volgens de industrie zouden de differentiële kosten 
voor 1 miljoen eenheden oplopen tot meer dan 50 miljoen EUR, die zullen moeten gedragen 
worden door de consumenten.

Amendement 23
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De definitie van "op de markt 
brengen" dient te worden afgestemd op de 
definitie die wordt gebruikt in het kader 
van Richtlijn 2011/65/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 
juni 2011 betreffende beperking van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen 
in elektrische en elektronische 
apparatuur.

Or. en
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Motivering

Het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 
(zoals draadloze elektrische gereedschappen) valt binnen het toepassingsgebied van de BGS-
richtlijn, terwijl het gebruik ervan in batterijen en accu's voor elektrische en elektronische 
apparatuur (zoals draadloze elektrische gereedschappen) binnen het toepassingsgebied van 
de batterijenrichtlijn valt. Momenteel worden er verschillende definities voor "op de markt 
brengen" gebruikt in deze richtlijnen. Deze definities worden best op elkaar afgestemd, 
eveneens in het licht van de wijziging van artikel 6, lid 2, van de batterijenrichtlijn uit 2008.

Amendement 24
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De vereisten en de vorm van 
producentenregistratie moeten 
overeenstemmen met de 
registratievereisten en het 
registratieformaat in de zin van artikel 16, 
lid 3, en Bijlage X, deel A, van Richtlijn 
2012/19/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 juli 2012 betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA)1.
De vereisten en de vorm van 
producentenregistratie moeten blijven 
overeenstemmen met de 
registratievereisten en het 
registratieformaat die werden 
aangenomen in het kader van de 
Beschikking van de Commissie 
(2009/603/EG) van 5 augustus 2009 tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
registratie van producenten van batterijen 
en accu's overeenkomstig Richtlijn 
2006/66/EG van het Europees Parlement 
en de Raad.
________________

1 PB L 197 van 24.7.2012, blz. 38.

Or. en
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Motivering

De registratievereisten voor batterijen werden aangenomen middels een beschikking van de 
Commissie uit augustus 2009 (2009/603/EG). In de EU bestaan er niet enkel 
registratiesystemen voor in gereedschap ingebouwde batterijen, maar ook voor afzonderlijk 
verkochte batterijen. De vereisten van Beschikking 2009/603/EG van de Commissie dienen 
ook van toepassing te blijven.

Amendement 25
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De vereisten en de vorm van 
producentenregistratie dienen, waar van 
toepassing, overeen te stemmen met 
artikel 16, lid 3, en Bijlage X, deel A, van 
Richtlijn 2012/19/EU van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur.

Or. sl

Motivering

Aangezien batterijen en accu's deel uitmaken van elektrische en elektronische apparatuur 
(EEA), is het passend dat het proces voor de registratie van producenten dezelfde procedure 
volgt. Dit zal de administratieve belasting voor producenten verminderen.

Amendement 26
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 3 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 3 wordt het volgende punt 



AM\921558NL.doc 9/22 PE501.952v01-00

NL

(13 bis) ingevoegd:
"(13 bis) "op de markt aanbieden": het in 
het kader van een handelsactiviteit, al dan 
niet tegen betaling, verstrekken van een 
batterij of een accu met het oog op 
distributie, consumptie of gebruik op de 
markt van de Unie;"

Or. en

Motivering

In de batterijenrichtlijn moeten dezelfde definities worden gebruikt als in de richtlijn 
betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur, om te zorgen voor een coherente aanpak met betrekking tot 
beperkingen van het op de markt aanbieden. Deze nieuwe definitie zou, samen met een 
herziene definitie van "op de markt brengen", eveneens coherent zijn met Richtlijn 
2008/103/EG, waarin de betekenis van "op de markt brengen" werd verduidelijkt in artikel 6, 
evenwel zonder de definities hieraan aan te passen.

Amendement 27
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 3 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Artikel 3, punt 14, wordt vervangen 
door:
"op de markt brengen": het voor het 
eerst in de Unie op de markt aanbieden 
van EEA;

Or. en

Motivering

In de batterijenrichtlijn moeten dezelfde definities worden gebruikt als in de richtlijn 
betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur, om te zorgen voor een coherente aanpak met betrekking tot 
beperkingen van het op de markt aanbieden. Deze herziene definitie zou eveneens coherent 
zijn met Richtlijn 2008/103/EG, waarin de betekenis van "op de markt brengen" werd 
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verduidelijkt in artikel 6, evenwel zonder de definities hieraan aan te passen.

Amendement 28
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter - 1ter (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Artikel 4, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. Het verbod als bedoeld in lid 1, 
onder a), is echter tot 30 juni 2014 niet 
van toepassing op knoopcellen met een 
kwikgehalte van ten hoogste 2 
gewichtsprocent."

Or. en

Motivering

Knoopcellen zonder kwik zijn in de handel verkrijgbaar voor alle toepassingen, en hebben 
bijna dezelfde prestatieparameters als de versies met kwik. Zelfs de European Portable 
Battery Association vraagt om de uitfasering tegen 31 juni 2014 in plaats van 31 december, 
zoals voorgesteld door de rapporteur. De uitfasering dient zo snel mogelijk te gebeuren, wat 
betekent tegen eind juni 2014, indien de tijd voor de omzetting wordt teruggebracht van 18 tot 
12 maanden.

Amendement 29
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter - 1ter (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Artikel 4, lid 2, wordt vervangen 
door:
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'2. Het verbod als bedoeld in lid 1, onder 
a), is echter tot 31 december 2013 niet 
van toepassing op knoopcellen met een 
kwikgehalte van ten hoogste 2 
gewichtsprocent."

Or. en

Motivering

Zoals door de Commissie aangegeven in het BIOIS 2012-verslag, is het nodig het risico dat 
kwik in het milieu terechtkomt te verminderen. De industrie zelf (EPBA) bevestigt dat het 
mogelijk en realistisch is om de uitzondering voor kwik in knoopcelbatterijen in Richtlijn 
2006/66/EG tegen 2014 te verwijderen.

Amendement 30
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter - 1ter (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Artikel 4, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. Het verbod als bedoeld in lid 1, onder 
a), is echter tot 31 december 2014 niet van 
toepassing op knoopcellen met een 
kwikgehalte van ten hoogste 2 
gewichtsprocent."

Or. sl

Motivering

Er zijn reeds knoopcellen zonder kwik beschikbaar op de markt. De termijn is 
gerechtvaardigd om te zorgen voor een effectieve transitie en om alle mogelijke problemen 
met betrekking tot veiligheid en technologische doeltreffendheid weg te werken. De 
voorgestelde datum houdt eveneens rekening met het feit dat moet worden gezorgd voor de 
veiligheid voor de meest kwetsbare groepen, en met name voor kinderen, die onnodig worden 
blootgesteld aan kwik.
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Amendement 31
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter - 1ter (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Artikel 4, lid 2, wordt vervangen 
door:
'2. Het verbod als bedoeld in lid 1, onder 
a), is echter tot 31 december 2014 niet 
van toepassing op knoopcellen met een 
kwikgehalte van ten hoogste 2 
gewichtsprocent."

Or. en

Motivering

It is important to reduce the risk of mercury being released into the environment as button 
cells easily escape separate collection. The EU button cell market is already experiencing a 
shift towards Hg-free button cells; currently, Hg-free button cells represent approximately 
39% of the EU button cell market. Hg-free versions are now commercially available for all 
applications and with same performance parameters as the mercury ones. Countries, 
exporting large amounts of button cells to the EU market, such as China, will be encouraged 
to accelerate the switch to the manufacture of Hg-free button cells, which could have a global 
impact on the use of mercury in this industry sector.

Amendement 32
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2006/66/EG 
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) draadloze elektrische gereedschappen, 
tot en met 31 december 2015.

c) draadloze elektrische gereedschappen,
tot en met 31 december 2013.

Or. en
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Motivering

Cadmium is uitermate gevaarlijk voor het milieu en giftig voor de mens. In de REACH-
verordening wordt cadmium ingedeeld als zeer zorgwekkende stof. De industrie heeft reeds 
vele jaren kunnen werken aan de geleidelijke vervanging van NiCd-batterijen, aangezien er 
goed werkende alternatieven bestaan. De uitzondering die in Richtlijn 2006/66/EG bestaat 
voor NiCd-batterijen dient daarom zo spoedig mogelijk te worden verwijderd.

Amendement 33
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) draadloze elektrische gereedschappen, 
tot en met 31 december 2015.

c) draadloze elektrische gereedschappen, 
tot en met 30 juni 2014.

Or. en

Motivering

In de effectbeoordeling van de Commissie wordt geschat dat het milieuvoordeel 60% hoger 
ligt indien de uitzondering in 2013 in plaats van in 2016 wordt beëindigd, met een 
vermindering met ongeveer 100 mogelijke gevallen van kanker. Aangezien alternatieven voor 
cadmium in draadloze elektrische gereedschappen reeds vele jaren beschikbaar zijn, is het 
niet nodig de sector meer tijd te bieden enkel om wat kosten te besparen, ten koste van de 
volksgezondheid en het milieu. De voorgestelde datum is zelfs minder ambitieus dan de door 
de Commissie in haar effectbeoordeling overwogen tweede optie.

Amendement 34
Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) draadloze elektrische gereedschappen, c) draadloze elektrische gereedschappen, 
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tot en met 31 december 2015. tot en met 31 december 2018.

Or. sl

Amendement 35
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 
Directive 2006/66/CE
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) draadloze elektrische gereedschappen, 
tot en met 31 december 2015.

c) draadloze elektrische gereedschappen, 
tot en met 31 december 2018.

Or. fr

Motivering

Aangezien het gebruik van NiCd-batterijen op zich niet gevaarlijk is, moet de 
overgangsperiode lang genoeg zijn om alle betrokkenen in de sector de kans te geven zich aan 
te passen.

Amendement 36
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) draadloze elektrische gereedschappen, 
tot en met 31 december 2015.

c) draadloze elektrische gereedschappen, 
tot en met 31 december 2018.

Or. en

Motivering

De vroegtijdige verwijdering van de uitzondering zal een invloed hebben op het 
investeringsprogramma van recyclers inzake recyclingprocessen voor nieuwe 
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batterijtechnologieën. Aangezien het gebruik van NiCd-batterijen in draadloze elektrische 
gereedschappen geen risico met zich meebrengt, is een langere overgangsperiode mogelijk 
om de sector de kans te geven zich aan te passen aan de technologische veranderingen. De 
kosten voor de consument zullen aanzienlijk zijn door de verwijdering van goedkope 
alternatieven voor gebruik in draadloze elektrische gereedschappen.

Amendement 37
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Artikel 6, lid 2, wordt vervangen 
door:

"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 meer op de markt worden gebracht.
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, één jaar na de relevante 
uitfaseringsdatum niet langer worden 
aangeboden op de markt.
Batterijen en accu's die niet aan de eisen 
van deze richtlijn voldoen en die na de 
relevante uitfaseringsdatum op de markt 
worden gebracht, worden van de markt 
genomen."

Or. en

Motivering

In het licht van de nieuwe uitfaseringsdata, dient het huidige artikel 6, lid 2, als gewijzigd bij 
2008/103/EG, dienovereenkomstig te worden aangepast, in lijn met de nieuwe definitie van 
"op de markt brengen" die is overgenomen uit de richtlijn betreffende de beperking van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, 
aangezien dit zorgt voor samenhang met betrekking tot de toepassing van de termijnen voor 
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de beperking. Er dient echter ook een einddatum te worden vastgesteld voor het op de markt 
aanbieden van de producten die niet langer op de markt mogen worden gebracht. Een termijn 
van één jaar lijkt hiervoor redelijk.

Amendement 38
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De volgende alinea wordt aan 
artikel 6, lid 2, toegevoegd:
"Cadmiumhoudende draagbare batterijen 
en accu's voor gebruik in draadloos 
elektrisch gereedschap die niet voldoen 
aan de in artikel 4, lid 1, opgenomen 
vereisten, worden niet op de markt 
gebracht na 31 december 2013, en indien 
ze na 31 december 2014 nog op de markt 
zijn, worden ze uit de handel genomen.";

Or. en

Motivering

Het is een redelijke verwachting dat de overblijvende producten een jaar na het verbod op het 
op de markt brengen van batterijen met cadmium ingezameld zullen zijn.

Amendement 39
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De volgende alinea wordt aan 
artikel 6, lid 2, toegevoegd:
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"Knoopcellen die niet voldoen aan de in 
artikel 4, lid 1, opgenomen vereisten, 
worden niet op de markt gebracht na 31 
december 2013, en indien ze na 31 
december 2014 nog op de markt zijn, 
worden ze uit de handel genomen.";

Or. en

Motivering

Het is een redelijke verwachting dat de overblijvende producten een jaar na het verbod op het 
op de markt brengen van knoopcellen met kwik ingezameld zullen zijn.

Amendement 40
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De volgende alinea wordt aan 
artikel 6, lid 2, toegevoegd:
"Knoopcellen die niet voldoen aan de in 
artikel 4, lid 1, opgenomen vereisten, 
maar die rechtmatig op de markt zijn 
gebracht vóór 31 december 2014, mogen 
tot 31 december 2016 in de handel 
blijven."

Or. en

Amendement 41
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De volgende alinea wordt aan 
artikel 6, lid 2, toegevoegd:
"Voorraden van batterijen en accu's 
bestemd voor gebruik in draadloos 
elektrisch gereedschap die vóór de 
voornoemde datum rechtmatig op de 
markt zijn gebracht, mogen worden 
verkocht tot ten laatste 31 december 
2017."

Or. sl

Motivering

Door een verlenging van de bestaande uitzondering voor NiCd-batterijen zouden de 
economische spelers in de hele waardeketen in staat worden gesteld zich verder aan te 
passen. Vanuit economisch en milieuoogpunt is het zinloos de voorraden van batterijen en 
accu's die niet aan de vereisten voldoen onmiddellijk van de markt te verwijderen. Met het 
oog op recyclage en het hele afvalbehandelingsproces is het effectiever een termijn vast te 
stellen. De inzameling van afvalmateriaal helpt eveneens bij het verzekeren van een efficiënt 
hergebruik van deze zeer belangrijke ruwe grondstoffen.

Amendement 42
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De volgende alinea wordt aan 
artikel 6, lid 2, toegevoegd:
"Cadmiumhoudende draagbare batterijen 
en accu's voor gebruik in draadloos 
elektrisch gereedschap die niet voldoen 
aan de in artikel 4, lid 1, opgenomen 
vereisten, worden niet op de markt 
gebracht na 31 december 2018. Batterijen 
en accu's die niet aan de eisen van deze 
richtlijn voldoen en die na die datum op 
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de markt worden gebracht, worden van de 
markt genomen."

Or. en

Motivering

De industrie is reeds begonnen alternatieve batterijtechnologieën voor gebruik in draadloos 
elektrisch gereedschap aan te bieden, zoals lithiumion. De NiCd-technologie zal volgens een 
natuurlijke bedrijfscyclus uiteindelijk worden vervangen door lithiumion en andere nieuwe 
technologieën. Bijgevolg is er geen reden om het uit de handel nemen te forceren. Volgens 
verordening 765/2008 is uit de handel nemen enkel gerechtvaardigd op basis van de 
voltooiing van een risicobeoordeling en wanneer de maatregel evenredig is met het risico.

Amendement 43
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Het volgende lid wordt toegevoegd 
aan artikel 6:
"2 bis. Vervangbatterijen mogen tot vijf 
jaar na de effectieve schrapping van de 
uitzondering van artikel 4, lid 3, van 
Richtlijn 2006/66/EG op de markt worden 
gebracht.";

Or. en

Motivering

Om de onnodige productie van afval van draadloos gereedschap te vermijden wanneer de 
batterij het begeeft, moet het toegelaten zijn een vervangbatterij te kopen om zo het 
draagbaar gereedschap te kunnen blijven gebruiken. Dit zal positieve financiële gevolgen 
hebben voor de eindgebruiker. Deze praktijk houdt eveneens rekening met de beginselen van 
een efficiënt gebruik van de hulpbronnen.

Amendement 44
Carl Schlyter
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Artikel 11 wordt vervangen door:
"Uithaling van afgedankte batterijen en 
accu's
De lidstaten zien erop toe dat 
fabrikanten apparaten zo ontwerpen dat 
afgedankte batterijen en accu's 
gemakkelijk eruit kunnen worden 
gehaald door de eindgebruiker. 
Apparaten met ingebouwde batterijen of 
accu's moeten vergezeld gaan van een 
gebruiksaanwijzing waaruit blijkt hoe 
deze gemakkelijk eruit kunnen worden 
gehaald door de eindgebruiker en waarin 
de eindgebruiker zo nodig informatie 
vindt over het type ingebouwde 
batterijen en accu's. Deze bepalingen 
zijn niet van toepassing wanneer, om 
redenen in verband met de veiligheid en 
de prestaties, of om medische redenen, 
dan wel om redenen in verband met 
data-integriteit, de continuïteit van de 
stroomvoorziening nodig is en hiervoor 
een permanente verbinding tussen het 
apparaat en de batterij of accu vereist 
is."

Or. en

Motivering

In artikel 11 van de huidige batterijenrichtlijn zijn bepalingen opgenomen betreffende de 
uithaling van afgedankte batterijen en accu's. Hoewel steeds werd begrepen dat de batterijen 
en accu's gemakkelijk uit te halen moesten zijn door de eindgebruikers, om op die manier 
bijvoorbeeld te zorgen voor een langere duurzaamheid van de producten door de vervanging 
van accu's die niet meer werken, leven niet alle bedrijven deze bepalingen na (bijvoorbeeld 
voor bepaalde zeer populaire smartphones en tablet-pc's). Bijgevolg dient expliciet te worden 
vermeld dat "gemakkelijk uit te halen" betrekking heeft op verwijdering door de 
eindgebruiker.
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Amendement 45
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Artikel 12, lid 7, wordt geschrapt; 4. Artikel 12, lid 7, wordt vervangen door:

"7. Alvorens bijlage III te wijzigen of aan 
te vullen, raadpleegt de Commissie de 
belanghebbenden, met name producenten, 
inzamelaars, recyclers, verwerkers, 
milieuorganisaties, 
consumentenverenigingen en 
werknemersverenigingen. Zij stelt het in 
artikel 24, lid 1, bedoelde comité van het 
resultaat van deze raadpleging in 
kennis.";

Or. sl

Amendement 46
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk 18 maanden
na de inwerkingtreding van deze richtlijn 
aan artikel 1, lid 1, ervan te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mee.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk 12 maanden
na de inwerkingtreding van deze richtlijn 
aan artikel 1, lid 1, ervan te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mee.

Or. en

Motivering

Om een vlotte uitfasering van cadmium in de accu's van draadloos elektrisch gereedschap 
alsook van kwik in knoopcellen tegen eind juni 2014 mogelijk te maken, dient de termijn voor 
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de omzetting van de bepalingen van de richtlijn door de lidstaten te worden ingekort van 18 
tot 12 maanden.

Amendement 47
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inwerkingtreding Inwerkingtreding en consolidatie

Or. fr

Amendement 48
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. Binnen drie maanden na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn 
wordt een geconsolideerde versie van 
Richtlijn 2006/66/EG opgesteld.

Or. fr


