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Ändringsförslag 17
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

av den [...] av den [...]
om ändring av direktiv 2006/66/EG om 
batterier och ackumulatorer och förbrukade 
batterier och ackumulatorer vad gäller 
utsläppande på marknaden av bärbara 
batterier och ackumulatorer som innehåller 
kadmium och som är avsedda att användas 
i sladdlösa elektriska handverktyg

av den om ändring av direktiv 2006/66/EG 
om batterier och ackumulatorer och 
förbrukade batterier och ackumulatorer vad 
gäller utsläppande på marknaden av 
bärbara batterier och ackumulatorer som 
innehåller kadmium och som är avsedda att 
användas i sladdlösa elektriska 
handverktyg, om knappceller med låg 
kvicksilverhalt samt om att batterier och 
ackumulatorer lätt ska kunna avlägsnas

Or. en

Motivering

Översynen av direktivet föranleddes av att man var juridiskt skyldig att senast i september 
2010 se över undantaget för kadmium i ackumulatorer som användes i sladdlösa elektriska 
handverktyg. Det gör det också möjligt att avskaffa undantaget för knappceller med ett 
kvicksilverinnehåll på högst 2 viktprocent, något som i en studie från kommissionen framträtt 
som en klar fördel, eftersom det ger miljövinster med mycket begränsade skadeverkningar för 
ekonomin. Bestämmelserna om att batterier och ackumulatorer lätt ska kunna avlägsnas bör 
också förtydligas.

Ändringsförslag 18
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det existerande undantaget för den (4) Det existerande undantaget för den 
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användningen bör fortsätta att tillämpas till 
och med den 31 december 2015 för att 
göra det möjligt för industrin att ytterligare 
anpassa den relevanta tekniken.

användningen bör fortsätta att tillämpas till 
och med den 31 december 2013 för att 
göra det möjligt för industrin att ytterligare 
anpassa den relevanta tekniken.

Or. en

Motivering

Kadmium är mycket miljöfarligt och giftigt för människor. I Reach-förordningen klassificeras 
kadmium som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter. Industrin har haft flera år på 
sig för att få bort NiCd-batterier, eftersom det faktiskt finns välfungerande alternativ. Därför 
bör det undantag för NiCd-batterier som finns i direktiv 2006/66/EG tas bort så fort som 
möjligt.

Ändringsförslag 19
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det existerande undantaget för den 
användningen bör fortsätta att tillämpas till 
och med den 31 december 2015 för att 
göra det möjligt för industrin att 
ytterligare anpassa den relevanta 
tekniken.

(4) Det existerande undantaget för den 
användningen bör upphöra att tillämpas 
efter den 30 juni 2014.

Or. en

Motivering

Gemenskapen har sedan 1988 haft som vedertagen politik att kadmium ska ersättas när det 
finns alternativ att tillgå och detta har sedan flera år tillbaka tillämpats i lagstiftningen om 
uttjänta fordon och om elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS). Vid första behandlingen 
av batteridirektivet 2004 antog Europaparlamentet inte några undantag för kadmium i 
elektriska handverktyg. Alternativ till kadmium i sladdlösa elektriska handverktyg har sedan 
ett flertal år tillbaka funnits allmänt tillgängliga. Industrin behöver inte någon mera tid för 
att hinna ”anpassa sig”.

Ändringsförslag 20
Romana Jordan
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Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det existerande undantaget för den 
användningen bör fortsätta att tillämpas till 
och med den 31 december 2015 för att 
göra det möjligt för industrin att ytterligare 
anpassa den relevanta tekniken.

(4) Det existerande undantaget för den 
användningen bör fortsätta att tillämpas till 
och med den 31 december 2018 för att 
göra det möjligt för industrin att ytterligare 
anpassa den relevanta tekniken.

Or. sl

Ändringsförslag 21
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det existerande undantaget för den 
användningen bör fortsätta att tillämpas till 
och med den 31 december 2015 för att 
göra det möjligt för industrin att 
ytterligare anpassa den relevanta tekniken.

(4) Det existerande undantaget för den 
användningen bör fortsätta att tillämpas till 
och med den 31 december 2018 för att 
göra det möjligt för producenterna, 
återvinningsindustrin och de berörda 
konsumenterna att anpassa sig till den 
relevanta ersättande tekniken inom 
unionens samtliga regioner på ett 
enhetligt sätt.

Or. fr

Motivering

I och för sig är det inte farligt att använda NiCd-batterier och det bör därför ses till att 
aktörerna inom sektorn får en tillräckligt lång övergångsperiod för att hinna anpassa sig.

Ändringsförslag 22
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det existerande undantaget för den 
användningen bör fortsätta att tillämpas till 
och med den 31 december 2015 för att 
göra det möjligt för industrin att ytterligare 
anpassa den relevanta tekniken.

(4) Det existerande undantaget för den 
användningen bör fortsätta att tillämpas till 
och med den 31 december 2018 för att 
göra det möjligt för producenter, 
återvinningsindustri och konsumenter 
längs hela värdekedjan att ytterligare 
anpassa den relevanta ersättande tekniken 
inom unionens samtliga regioner på ett 
enhetligt sätt.

Or. en

Motivering

Eftersom det inte förklarats innebära någon risk att NiCd-batterier används i sladdlösa 
elektriska handverktyg går det att ha en längre övergångsperiod så att företagen hinner 
anpassa sig till den förändrade tekniken. Konsumenterna kommer att få vidkännas avsevärda 
kostnader, i och med att lågprisalternativen för sladdlösa elektriska handverktyg tas bort i ett 
tidigare skede. Enligt uppgifter från industrihåll kommer kostnadsskillnaden, utslaget på 1,0 
miljon enheter, att leda till merkostnader på över 50,0 miljoner euro för konsumenterna.

Ändringsförslag 23
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Definitionen av begreppet 
”utsläppande på marknaden” bör 
sammanjämkas med den definition som 
används i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 
om begränsning av användning av vissa 
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk 
utrustning.

Or. en

Motivering

Användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (till exempel i ett 



AM\921558SV.doc 7/22 PE501.952v01-00

SV

elektriskt handverktyg med sladd) omfattas av RoHS-direktivet, medan användningen av dem 
i batterier och ackumulatorer för elektrisk och elektronisk utrustning (till exempel i ett 
sladdlöst elektriskt handverktyg) omfattas av batteridirektivet. I dagens läge har dessa 
direktiv olika definitioner av ”utsläppande på marknaden”. Det är mera på sin plats att 
definitionerna sammanjämkas, också mot bakgrund av hur artikel 6.2 i batteridirektivet 
ändrades 2008.

Ändringsförslag 24
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Krav och format för registrering av 
producenter bör överensstämma med de 
krav och format för registrering som 
fastställts i enlighet med artikel 16.3, samt 
i enlighet med del A i bilaga X till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/19/EG av den 4 juli 2012 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektrisk och elektronisk utrustning 
(WEEE)1.
Krav och format för registrering av 
producenter bör också i fortsättningen 
överensstämma med de krav och format 
för registrering som antagits i 
kommissionens beslut 2009/603/EG 
av den 5 augusti 2009 om fastställande av 
registreringskrav för producenter av 
batterier och ackumulatorer i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/66/EG.
________________

1 EUT L 197, 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Motivering

Kraven för registrering av batterier antogs i ett kommissionsbeslut i augusti 2009 (beslut 
2009/603/EG). Det finns registreringssystem i EU, inte bara för batterier inbyggda i 
utrustning utan också för batterier som säljs skilt för sig. Kraven i kommissionens beslut 
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2009/603/EC bör också fortsätta gälla.

Ändringsförslag 25
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Kraven på registrering av 
producenter och på formatet måste där 
det är tillämpligt överensstämma med 
artikel 16.3 i och del A i bilaga X till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/19/EU om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektrisk och elektronisk 
utrustning.

Or. sl

Motivering

Eftersom batterier och ackumulatorer ingår i elektrisk och elektronisk utrustning är det 
rimligt att registreringsprocessen för producenter följer samma förfarande. Detta kommer att 
minska producenternas administrativa börda.

Ändringsförslag 26
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 3 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 3 ska följande punkt införas:
”tillhandahållande på marknaden: varje 
leverans av ett batteri eller en 
ackumulator för distribution, konsumtion 
eller användning på unionsmarknaden i 
samband med kommersiell verksamhet, 
antingen mot betalning eller 
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kostnadsfritt.”

Or. en

Motivering

Batteridirektivet bör ha samma definitioner som direktivet om begränsning av användning av 
vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet), för att 
begränsningar för utsläppande på marknaden ska tillämpas konsekvent. Denna nya 
definition, tillsammans med en reviderad definition av ”utsläppande på marknaden”, skulle 
också stå i konsekvens med direktiv 2008/103/EG, där innebörden av ”utsläppande på 
marknaden” visserligen klarlades i artikel 6, men där definitionerna inte anpassades 
utgående från detta.

Ändringsförslag 27
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 3 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Artikel 3.14 ska ersättas med 
följande:
”(14) utsläppande på marknaden:
tillhandahållande av en elektrisk eller 
elektronisk utrustning på 
unionsmarknaden för första gången,”

Or. en

Motivering

Batteridirektivet bör ha samma definitioner som direktivet om begränsning av användning av 
vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet), för att 
begränsningar för utsläppande på marknaden ska tillämpas konsekvent. Denna reviderade 
definition skulle också stå i konsekvens med direktiv 2008/103/EG, där innebörden av 
”utsläppande på marknaden” visserligen klarlades i artikel 6, men där definitionerna inte 
anpassades utgående från detta.

Ändringsförslag 28
Carl Schlyter
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. Artikel 4.2 ska ersättas med följande:
”2. Det i punkt 1 a angivna förbudet ska 
inte omfatta knappceller med en 
kvicksilverhalt som inte överstiger 2 % 
per viktenhet till och med 
den 30 juni 2014.”

Or. en

Motivering

Kvicksilverfria knappceller finns kommersiellt tillgängliga för alla tillämpningar och med 
samma prestanda som knappceller som innehåller kvicksilver. Till och med 
branschorganisationen European Portable Battery Association (EPBA) anhåller om att 
utfasningen ska ha skett senast den 31 december 2014, i stället för den 31 december, som 
föredraganden föreslår. Denna utfasning ska göras så snabbt som möjligt, vilket skulle 
innebära fram till slutet av juni 2014, då övergångstiden minskas från 18 till 12 månader.

Ändringsförslag 29
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. Artikel 4.2 ska ersättas med följande:
”2. Det i punkt 1 a angivna förbudet ska 
inte omfatta knappceller med en 
kvicksilverhalt som inte överstiger 2 % 
per viktenhet till och med 
den 31 december 2013.”

Or. en
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Motivering

Såsom det framgick i kommissionens BIOIS-rapport från 2012 måste man minska riskerna för 
att kvicksilver kommer ut i miljön. Och industrin själv (EPBA) bekräftar att det är både 
möjligt och realistiskt att senast 2014 avskaffa det undantag för kvicksilver i knappceller som 
beviljas i direktiv 2006/66/EG.

Ändringsförslag 30
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. Artikel 4 ska ersättas med följande:
”2. Det förbud som anges i punkt 1 a ska 
inte omfatta knappceller med en 
kvicksilverhalt som inte överstiger 2 % per 
viktenhet till och med den 
31 december 2014.

Or. sl

Motivering

Knappceller utan kvicksilver finns redan på marknaden. Tidsfristen är berättigad för att 
garantera en effektiv övergång och för att avlägsna varje tveksamhet kring säkerhet och 
teknisk effektivitet. Det föreslagna datumet uppfyller också kravet på att garantera säkerheten 
för de mest utsatta grupperna, särskilt barn, som i onödan utsätts för kvicksilver.

Ändringsförslag 31
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. Artikel 4.2 ska ersättas med följande:
”2. Det i punkt 1 a angivna förbudet ska 
inte omfatta knappceller med en 
kvicksilverhalt som inte överstiger 2 % 
per viktenhet till och med 
den 31 december 2014.”

Or. en

Motivering

Risken för kvicksilverutsläpp i miljön måste minskas, eftersom knappceller lätt undgår att 
insamlas separat. EU:s marknad för knappceller håller redan på att förändras i riktning mot 
kvicksilverfria knappceller, som i dag står för omkring 39 procent av hela marknaden för 
knappceller inom EU. Kvicksilverfria knappceller finns i dag kommersiellt tillgängliga för 
alla tillämpningar och med samma prestanda som knappceller som innehåller kvicksilver.
Länder som i likhet med Kina exporterar stora mängder knappceller till EU:s marknad
kommer att sporras till att snabbare gå över till att tillverka kvicksilverfria knappceller, något 
som kan komma att påverka användningen av kvicksilver världen över inom denna 
industrisektor.  

Ändringsförslag 32
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) sladdlösa elektriska handverktyg, till 
och med den 31 december 2015.”

”c) sladdlösa elektriska handverktyg, till 
och med den 31 december 2013.”

Or. en

Motivering

Kadmium är mycket miljöfarligt och giftigt för människor. I Reach-förordningen klassificeras 
kadmium som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter. Industrin har haft flera år på 
sig för att få bort NiCd-batterier, eftersom det faktiskt finns välfungerande alternativ. Därför 
bör det undantag för NiCd-batterier som finns i direktiv 2006/66/EG tas bort så fort som 
möjligt.
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Ändringsförslag 33
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) sladdlösa elektriska handverktyg, till 
och med den 31 december 2015.”

”c) sladdlösa elektriska handverktyg, till 
och med den 30 juni 2014.”

Or. en

Motivering

I kommissionens konsekvensbedömning uppskattades miljövinsten bli 60 procent större om 
undantaget avskaffas 2013, jämfört med 2016, med eventuellt omkring 100 färre fall av 
cancer. Sedan flera år tillbaka har det ju funnits alternativ att tillgå till kadmium i sladdlösa 
elektriska handverktyg och därför behöver inte industrin få mera tid, bara för att hinna spara 
vissa utgifter, på bekostnad av människors hälsa och miljön. Det föreslagna datumet är till 
och med mindre ambitiöst än alternativ 2, som kommissionen bedömt i sin 
konsekvensbedömning.

Ändringsförslag 34
Romana Jordan

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) sladdlösa elektriska handverktyg, till 
och med den 31 december 2015.”

”c) sladdlösa elektriska handverktyg, till 
och med den 31 december 2018.”

Or. sl

Ändringsförslag 35
Sophie Auconie
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) sladdlösa elektriska handverktyg, till 
och med den 31 december 2015.”

c) sladdlösa elektriska handverktyg, till och 
med den 31 december 2018.

Or. fr

Motivering

I och för sig är det inte farligt att använda NiCd-batterier och det bör därför ses till att 
aktörerna inom sektorn får en tillräckligt lång övergångsperiod för att hinna anpassa sig.

Ändringsförslag 36
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) sladdlösa elektriska handverktyg, till 
och med den 31 december 2015.”

”(c) sladdlösa elektriska handverktyg, till 
och med den 31 december 2018.”

Or. en

Motivering

Om undantaget avskaffas tidigare kommer de som arbetar med återvinning att få orsak att 
inrikta sitt investeringsprogram på återvinningsprocesser för ny batteriteknik. Eftersom det 
inte förklarats innebära någon risk att NiCd-batterier används i sladdlösa elektriska 
handverktyg går det att ha en längre övergångsperiod så att företagen hinner anpassa sig till 
den förändrade tekniken. Konsumenterna kommer att få vidkännas avsevärda kostnader, i och 
med att lågprisalternativen för sladdlösa elektriska handverktyg tas bort.

Ändringsförslag 37
Carl Schlyter
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Artikel 6.2 ska ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att batterier och 
ackumulatorer som inte uppfyller kraven i 
detta direktiv inte släpps ut på 
marknaden.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att batterier och 
ackumulatorer som inte uppfyller 
kraven i detta direktiv inte längre 
tillhandahålls på marknaden efter den
respektive dag då de ska utfasas.
Batterier och ackumulatorer som inte 
uppfyller kraven i detta direktiv och 
som släpps ut på marknaden efter den 
respektive dag då de ska utfasas ska dras 
tillbaka från marknaden.”

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av de nya utfasningsdatumen bör den nuvarande artikel 6.2, i sin ändrade 
lydelse enligt direktiv 2008/103/EG, anpassas i enlighet med den nya definitionen av 
begreppet ”utsläppande på marknaden”, som övertagits från RoHS-direktivet, eftersom detta 
skulle skapa konsekvens i fråga om tillämpningen av datumen för begränsningarna. Det bör 
dock också finnas ett slutdatum då produkter som inte längre får utsläppas på marknaden inte 
heller längre får tillhandahållas på marknaden. Ett år är en rimlig tid för detta ändamål.

Ändringsförslag 38
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 6.2 ska följande stycke läggas 
till:
”Bärbara batterier och ackumulatorer 
som innehåller kadmium och som är 
avsedda att användas i sladdlösa 
elektriska handverktyg som inte uppfyller 
kraven i artikel 4.1 får inte släppas ut på 
marknaden efter den 31 december 2013, 
och om några sådana fortfarande finns 
på marknaden efter 
den 31 december 2014 ska de dras 
tillbaka.”

Or. en

Motivering

Ett år efter det att förbudet mot utsläppande på marknaden av batterier som innehåller 
kadmium träder i kraft är det rimligt att anta att alla produkter som finns kvar på marknaden 
hunnit samlas in.

Ändringsförslag 39
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 6.2 ska följande stycke läggas 
till:
”Knappceller som inte uppfyller kraven i 
artikel 4.1 får inte släppas ut på 
marknaden efter den 31 december 2013, 
och om några sådana fortfarande finns 
på marknaden efter 
den 31 december 2014 ska de dras 
tillbaka.”

Or. en
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Motivering

Ett år efter det att förbudet mot utsläppande på marknaden av knappceller som innehåller 
kadmium träder i kraft är det rimligt att anta att alla produkter som finns kvar på marknaden 
hunnit samlas in.

Ändringsförslag 40
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 6.2 ska följande stycke läggas 
till:
”Knappceller som inte uppfyller kraven i 
artikel 4.1, men som lagligen utsläppts på 
marknaden före den 31 december 2014 
får fortsätta marknadsföras fram till 
den 31 december 2016.”

Or. en

Ändringsförslag 41
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 6.2 ska följande stycke läggas 
till:
”Lager av batterier och ackumulatorer 
avsedda för användning i sladdlösa 
elektriska handverktyg som lagligen 
släppts ut på marknaden före ovan 
nämnda datum får säljas senast till och 
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med den 31 december 2017.”

Or. sl

Motivering

En förlängning av det nuvarande undantaget för nickel-kadmiumbatterier kommer att 
möjliggöra för ekonomiska aktörer längs hela värdekedjan att anpassa sig ytterligare. Ur 
ekonomisk och miljömässig synvinkel är det orimligt att omedelbart återta lager med 
batterier och ackumulatorer från marknaden som inte uppfyller kraven. Effektivare för 
återvinningen och för hela avfallsprocessen är att fastställa en tidsfrist. Insamling av avfall 
kommer också att bidra till en effektiv återanvändning av dessa mycket viktiga råmaterial.

Ändringsförslag 42
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 6.2 ska följande stycke läggas 
till:
”Bärbara batterier och ackumulatorer 
som innehåller kadmium och som är 
avsedda att användas i sladdlösa 
elektriska handverktyg som inte uppfyller 
kraven i artikel 4.1 får inte släppas ut på 
marknaden efter den 31 december 2018.
Batterier och ackumulatorer som inte 
uppfyller kraven i detta direktiv och som 
släpps ut på marknaden efter den dagen 
ska dras tillbaka från marknaden.”

Or. en

Motivering

Industrin har redan börjat erbjuda alternativa former för batteriteknik, såsom 
litiumjonbatterier, för användning i sladdlösa elektriska handverktyg. Som ett led i normal 
företagsverksamhet kommer NiCd-tekniken omsider att ersättas med litiumjon- och annan ny 
teknik. Därför finns det inget skäl att tvinga fram ett tillbakadragande från marknaden. Enligt 
förordning (EG) nr 765/2008 är ju tillbakadraganden från marknaden berättigade endast om 
det genomförts en riskbedömning och om åtgärden står i proportion till risken.
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Ändringsförslag 43
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I artikel 6 skall följande punkt läggas 
till:
”2a. Ersättande batterier ska få utsläppas 
på marknaden under fem år efter det att 
undantaget i artikel 4.3 i batteridirektivet 
2006/66/EG faktiskt avskaffats.”

Or. en

Motivering

För att inte sladdlösa handverktyg i onödan ska bli till avfall (av typ WEEE) bara för att 
batteriet inte fungerar längre, bör det vara tillåtet att köpa ett ersättande batteri, så att det 
sladdlösa elektriska handverktyget kan fortsätta användas. Det här kommer slutanvändaren 
kostnadsmässigt att tjäna på. Det innebär också att man tar hänsyn till principerna om 
resurseffektivitet.

Ändringsförslag 44
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artikel 11 ska ersättas med följande:
”Avlägsnande av förbrukade batterier 
och ackumulatorer
Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkare utformar apparater på ett 
sådant sätt att förbrukade batterier och 
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ackumulatorer lätt kan avlägsnas av 
slutanvändaren. Alla apparater som 
innehåller batterier och ackumulatorer 
ska åtföljas av en bruksanvisning som 
visar hur dessa av slutanvändaren kan 
tas ut på ett säkert sätt och, i 
förekommande fall, informerar 
slutanvändaren om vilken typ av batteri 
eller ackumulator de innehåller. Dessa 
bestämmelser ska inte tillämpas om 
kontinuerlig strömförsörjning är 
nödvändig av skäl som rör säkerhet, 
prestanda, medicinska hänsyn eller 
dataintegritet och detta förutsätter en 
fast koppling mellan batteriet eller 
ackumulatorn och apparaten.”

Or. en

Motivering

I artikel 11 i det nuvarande batteridirektivet fastställs föreskrifter om avlägsnande av 
förbrukade batterier och ackumulatorer. Detta har visserligen uppfattats innebära att det är 
slutanvändaren som lätt ska kunna ta ut dem, till exempel så att produkternas livslängd ska 
öka genom att det lätt går att få bort ackumulatorer som inte längre fungerar, men likväl 
följer inte alla bolag denna regel (vilket framgår till exempel av vissa mycket populära 
smarttelefoner och läsplattor. Därför måste det klart sägas ut att det just är slutanvändaren 
som lätt ska kunna avlägsna batterierna och ackumulatorerna.

Ändringsförslag 45
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Artikel 12.7 ska utgå. 4. Artikel 12.7 ska ersättas med följande:

”7. Innan kommissionen föreslår ändring 
eller komplettering av bilaga III ska den 
samråda med berörda aktörer, särskilt 
producenter, personer som arbetar med 
insamling, återvinning och behandling, 
miljöorganisationer, 
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konsumentorganisationer och 
arbetstagarorganisationer. Kommissionen 
ska informera den kommitté som anges i 
artikel 24.1 om resultatet av detta samråd.

Or. sl

Ändringsförslag 46
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast 18 månader
efter ikraftträdandet sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa artikel 1.1 i detta direktiv. De 
ska genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska senast 12 månader
efter ikraftträdandet sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa artikel 1.1 i detta direktiv. De 
ska genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen.

Or. en

Motivering

För att både kadmium i ackumulatorer till sladdlösa elektriska handverktyg och kvicksilver i 
knappceller snabbt ska kunna fasas ut senast vid utgången av juni 2014, bör tiden för 
medlemsstaternas införlivande av bestämmelserna i direktivet minskas så den blir 
12 månader i stället för 18 månader.  

Ändringsförslag 47
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ikraftträdande Ikraftträdande och konsolidering

Or. fr

Ändringsförslag 48
Jean-Pierre Audy
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. En 
konsoliderad version av direktiv 
2006/66/EG ska sammanställas inom tre 
månader efter dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. fr


