
PR\915871DA.doc PE497.921v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2012/0066(COD)

7.11.2012

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 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
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Vladko Todorov Panayotov



PE497.921v01-00 2/21 PR\915871DA.doc

DA

PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 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
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0136),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 192, stk. 1, og artikel 114, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0087/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 24. maj 
20121,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af …2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C 229 af 31.7.2012, s. 140.
2
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 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

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 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, og 
knapcellebatterier med lavt 
kviksølvindhold

Or. en

Begrundelse

Selvom det går ud over rækkevidden af Kommissionens forslag, er omarbejdelsen af direktiv 
2006/66EF en mulighed for at få fjernet en undtagelse, som klart er forældet: muligheden for, 
at knapcellebatterier stadig kan indeholde kviksølv. En undersøgelse bestilt af EU (BIOIS 
20121) fremførte, at den bedste politiske mulighed set ud fra et miljømæssigt og økonomisk 
synspunkt er et forbud mod markedsføring af kviksølvholdige knapcellebatterier i EU med 
henblik på at reducere de negative miljømæssige konsekvenser af anvendelsen af kviksølv i 
disse produkter.

Ændringsforslag 2

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 2016, således at
producenterne, genbrugsindustrien og 
forbrugerne gennem hele værdikæden får 
mulighed for at tilpasse de relevante
erstatningsteknologier på samme måde i 

                                               
1 Undersøgelse af muligheden for at reducere kviksølvforureningen fra amalgam til dental brug og batterier, EC, 
DG-ENVI, 5. marts 2012, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf. 
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alle regioner over hele Unionen.

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende undtagelse for NiCd-batterier bør gælde indtil den 31. december 2016, for 
at give ekstra tid til, at alle økonomiske aktører gennem hele værdikæden får mulighed for at 
tilpasse de relevante erstatningsteknologier mere ensartet og inden for et naturligt 
konjunkturforløb i alle EU-regioner. 

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Direktiv 2006/66/EF forbyder 
markedsføring af alle batterier og 
akkumulatorer med over 0,0005 
vægtprocent kviksølv, uanset om de er 
indbygget i apparater eller ej. 
Knapcellebatterier med højst 2 
vægtprocent kviksølv er dog undtaget fra 
dette forbud. Det er vigtigt at nedbringe 
risikoen for, at kviksølv slippes ud i 
miljøet, da knapcellebatterier let slipper 
uden om separat indsamling. Unionens 
marked for knapcellebatterier oplever 
allerede et skift i retning af kviksølvfri 
batterier. Der er nu kviksølvfri varianter 
tilgængelige til enhver anvendelse, og de 
har næsten samme præstationsparametre 
som batterier, der indeholder kviksølv, 
hvilket også bekræftes af størstedelen af 
industrien. Det er derfor hensigtsmæssigt 
at forbyde markedsføring af 
knapcellebatterier med over 0,0005 
vægtprocent kviksølv. Som konsekvens af 
et sådant forbud forventes det, at lande, 
der eksporterer store mængder 
knapcellebatterier til EU-markedet, 
opfordres til at fremskynde overgangen til 
at fremstille kviksølvfri knapcellebatterier, 
hvilket kan få global indflydelse på 
anvendelsen af kviksølv inden for denne 
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industrisektor.

Or. en

Begrundelse

Ny betragtning vedrørende ændring til artikel 4 i direktiv 2006/66/EF.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med henblik på at supplere eller ændre 
direktiv 2006/66/EF bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til traktatens artikel 290 
i henseende til bilag III for så vidt angår 
krav til håndtering og genvinding, kriterier 
for vurderingen af tilsvarende 
omstændigheder med hensyn til håndtering 
og genvinding uden for Den Europæiske 
Union, registrering af producenter, 
mærkning af kapaciteten af bærbare 
batterier, bilbatterier og akkumulatorer og 
undtagelser fra mærkningskravene. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(6) Med henblik på at supplere eller ændre 
direktiv 2006/66/EF bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter om en fælles metode til 
udregning af det årlige salg af bærbare 
batterier og akkumulatorer til slutbrugere
i henhold til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TFEU) i henseende til bilag III for så vidt 
angår krav til håndtering og genvinding, 
kriterier for vurderingen af tilsvarende 
omstændigheder med hensyn til håndtering 
og genvinding uden for Den Europæiske 
Union, registrering af producenter, 
mærkning af kapaciteten af bærbare 
batterier, bilbatterier og akkumulatorer og 
undtagelser fra mærkningskravene. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og til Rådet.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre ligelige konkurrenceforhold for alle deltagere.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) 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.
____________
1 EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Begrundelse

Da batterier og akkumulatorer sættes ind i elektrisk og elektronisk udstyr, er det naturligt, at 
producentregistreringsprocessen følger samme procedure. Dette vil spare producenter tid, 
der kan anvendes til at organisere produktionen.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser med hensyn til 
overgangsordninger for mindste 
indsamlingsprocenter, en fælles metode til 
beregning af det årlige salg af bærbare 
batterier og akkumulatorer til slutbrugere
samt et spørgeskema eller en formular til 
brug for udformningen af nationale 
gennemførelsesrapporter. Disse beføjelser 

(7) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser med hensyn til 
overgangsordninger for mindste 
indsamlingsprocenter samt et spørgeskema 
eller en formular til brug for udformningen 
af nationale gennemførelsesrapporter.
Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
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bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til betragtning 6.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. 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.”

“2. Forbuddet i stk. 1, litra a), finder ikke 
anvendelse på knapceller med højst 2 
vægtprocent kviksølv frem til den 
31. december 2016.”

Or. en

Begrundelse

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. 
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Ændringsforslag 8

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 2016.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til betragtning 4.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Artikel 4, stk. 4, udgår.

Or. en

Begrundelse

Når forbuddet mod kviksølv er trådt i kraft, er der ikke behov for revision af undtagelserne for 
batteridrevne håndværktøjer i fremtiden.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende 
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afsnit: 
Bærbare batterier og akkumulatorer 
indeholdende kadmium, beregnet til 
anvendelse i trådløst batteridrevet 
håndværktøj, som ikke lever op til kravene 
i artikel 4, stk. 1, må ikke markedsføres 
efter den 31. december 2016, og skal -
hvis de efter den tid stadig er på markedet 
– trækkes tilbage.

Or. en

Begrundelse

Fastsættelse af en enkelt dato for tilbagetrækning af undtagelsen og af alle produkter, der 
ikke lever op til direktivets krav, vil sende et stærkt og klart budskab til både producenter og 
forbrugere og sikrer, at direktivets mål vedrørende miljø- og sundhedsbeskyttelse nås gennem 
forebyggelse af, at yderligere kadmium får adgang til at cirkulere på markedet.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. 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 
2016, og skal - hvis de efter den tid stadig 
er på markedet – trækkes tilbage.

Or. en

Begrundelse

Fastsættelse af en enkelt dato for tilbagetrækning af undtagelsen og af alle produkter, der 
ikke lever op til direktivets krav, vil sende et stærkt og klart budskab til både producenter og 
forbrugere og sikrer, at direktivets mål vedrørende miljø- og sundhedsbeskyttelse nås gennem 
forebyggelse af, at yderligere kviksølvholdige knapcellebatterier får adgang til at cirkulere på 
markedet.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med gennemførelsesretsakter fastsætter
Kommissionen inden den 26. september 
2007 en fælles metode til beregning af det 
årlige salg af bærbare batterier og 
akkumulatorer til slutbrugere. Disse 
gennemførelsesretsakter skal vedtages
efter den undersøgelsesprocedure, der er 
nævnt i artikel 24, stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23a med 
henblik på at opstille eller ændre en fælles 
metode til beregning af det årlige salg af 
bærbare batterier og akkumulatorer til 
slutbrugere.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen beslutning 2008/763/EF fastsætter en fælles metode til beregning af det årlige 
salg af bærbare batterier og akkumulatorer til slutbrugere. Ændringer af den fælles metode i 
forbindelse med almengyldige retsakter bør i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
foretages ved hjælp af delegerede retsakter. 

Ændringsforslag 13

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:
Inden Kommissionen ændrer eller 
supplerer bilag III, hører den de 
relevante berørte parter, navnlig 
producenter, indsamlere, genvindings-
og behandlingsvirksomheder, miljø-, 
forbruger- og 
arbejdstagersammenslutninger […].
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Or. en

Begrundelse

Opretholdelse af høringskravet i det nuværende direktiv. Ved at tage hensyn til aktørerne i 
"den virkelige verden" sikres det, at man anvender de bedste tilgængelige teknikker i praksis.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 23a - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Delegationen af beføjelser i artikel 12, 
stk. 6, artikel 15, stk. 3, artikel 17 og 
artikel 21, stk. 2 og 7, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for dette direktivs ikrafttræden. 

2. Delegationen af beføjelser i artikel 10, 
stk. 4, artikel 12, stk. 6, artikel 15, stk. 3, 
artikel 17 og artikel 21, stk. 2 og 7, 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra datoen for dette direktivs 
ikrafttræden. 

Kommissionen udarbejder en rapport om 
delegationen af beføjelser senest 
ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for en 
periode af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. en

Begrundelse

De øvrige lovgivende EU-institutioner skal informeres om vedtagelsen af delegerede retsakter 
i Unionen og om resultaterne af disse retsakter.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 23a - stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Delegationen af beføjelser i artikel 12, 
stk. 6, artikel 15, stk. 3, artikel 17 og 
artikel 21, stk. 2 og 7, kan når som helst 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegeringen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft. 

3. Delegationen af beføjelser i artikel 10, 
stk. 4, artikel 12, stk. 6, artikel 15, stk. 3, 
artikel 17 og artikel 21, stk. 2 og 7, kan når 
som helst tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegeringen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 23a - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 12, stk. 6, artikel 15, stk. 3, 
artikel 17 og artikel 21, stk. 2 og 7, træder 
kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på to måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 10, stk. 4, artikel 12, stk. 6, 
artikel 15, stk. 3, artikel 17 og artikel 21, 
stk. 2 og 7, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller 
hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Indledning:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF1 forbyder markedsføring af alle bærbare 
batterier og akkumulatorer med over 0,002 vægtprocent kviksølv, herunder dem, der er 
indbygget i apparater. Der er imidlertid en undtagelse for nød- og alarmsystemer, herunder 
nødbelysning, medicinsk udstyr og batteridrevet håndværktøj. 

Artikel 4 i direktiv 2006/66/EF kræver, at Kommissionen ser på undtagelsen for batteridrevet 
håndværktøj. De nuværende forslag har til formål at ændre direktivet ved at begrænse 
undtagelsen for anvendelsen af cadmium i bærbare batterier og akkumulatorer, der er beregnet 
til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, til 31. december 2015. I betragtning af kadmiums 
miljømæssige indvirkninger er Kommissionens forslag positivt. 

Slutdatoen blev fastsat af Kommissionen efter en konsekvensanalyse, der kombinerede den 
samfundsøkonomiske dimension og miljødimensionen af en fjernelse af NiCd-batterier i 
batteridrevet håndværktøj, sammenlignet med den samlede virkning af en afskaffelse af 
undtagelsen for kadmium over tid. Det bør bemærkes, at Kommissionens konsekvensanalyse 
ikke fremlægger nogen resultater fra en komparativ livscyklusvurdering for opladerne til de 
forskellige batterier i konklusionerne om de miljømæssige konsekvenser af de tre batterityper 
(NiCd-, NiMH- og lithium-ion-batterier ), da den kun fokuserer på de miljømæssige 
konsekvenser af batteripakkerne selv22. De miljømæssige indvirkninger af de tre batterityper 
(herunder deres laderes miljømæssige indvirkninger) som oplyses til orientering i anden del af 
bilag 13 til miljøkonsekvensundersøgelsen, viser, at der kan være behov for yderligere 
forskning og udvikling for at forbedre egenskaberne for de højt specialiserede opladere til 
lithium-ion-batterier, hvad angår energi, materialer og miljømæssige aftryk, i sammenligning 
med de allerede udviklede teknologier, der findes for NiCd- og NiMH-batterier.

Ordføreren foreslår at forlænge undtagelse for NiCd-batterier med et år mere, frem til 
31.12.2016, for at give ekstra tid til, at alle økonomiske aktører gennem hele værdikæden får 
mulighed for at tilpasse de relevante erstatningsteknologier mere ensartet og inden for et 
naturligt konjunkturforløb for batteridrevet håndværktøj i alle EU-regioner. 

1. Tal vedrørende batterier og markedsandele:

Der anvendes tre typer genopladelige batterier i batteridrevet håndværktøj: Nikkel-kadmium 
(NiCd)-, nikkel-metalhydrid (NiMH)-, og lithium-ion-batterier.

Den samlede andel af NiHM i batteridrevet håndværktøj på EU-markedet er forholdsvis lav i 
forhold til NiCd- og lithium-ion-batteriernes andel, og de anvendes mest i de nordiske lande.
Dette er årsagen til, at rapporten fokuserer på NiCd-batterier over for lithium-ion-batterier 
med henblik på at vurdere, hvornår det ville være passende at trække fritagelsen tilbage. 

Ifølge EPTA er 40 % af alt elværktøj i 2011 batteridrevet. Inden for disse 40 %, udgøres 70 % 
af lithium-ion-batterier og 27 % af NiCd-batterier (og kun 3 % af NiMH-batterier). Denne 

                                               
1 EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2008/103/EF (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 7-8).
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tendens er stigende til fordel for lithium-ion-batterier og faldende for NiCd-batterier, som 
naturligt forsvinder fra markedet. 

Imidlertid ser det omvendt ud med de aktuelle tal for markedsandele i de østeuropæiske 
medlemsstater, og det vil derfor tage længere tid for kadmiummarkedet at forsvinde helt i 
denne region, hvis tingene fortsætter som nu. Industrien sælger stadig 4 mio. stykker 
håndværktøj med NiCd-batterier om året, hovedsageligt i Østeuropa, ud af et samlet marked 
på 16 millioner batteridrevne håndværktøjer om året. Faktisk er lithium-ion-batterier fortsat 
dyrere end NiCd-batterier, hvilket forklarer deres langsommere udbredelse i den østlige del af 
EU, hvor befolkningens købekraft generelt set er ringere end købekraften i de vesteuropæiske 
lande. Et år mere vil være en fordel for forbrugerne i forhold til gradvist at tilpasse deres 
præferencer til de relevante alternative teknologier, der er til rådighed på markedet i alle EU-
regioner, på en mere ensartet måde.

2. Kadmium over for lithium: 

I alle forordninger om farlige stoffer og kemikalier (REACH, RoHS, ELV), figurerer 
kadmium på listen over dem, der bør undgås på grund af dets negative indvirkning på miljøet 
og på menneskers sundhed. Kadmium er giftigt, når den akkumuleres i miljøet og i det 
menneskelige legeme, da det har tendens til at lagre sig der i et ukendt tidsrum og kan 
forårsage ofte uoprettelige skader.

Kadmium kan slippe ud i miljøet på grund af forkert håndterede udtjente bærbare batterier. 
Men det er vigtigt at bemærke, at NiCd-batterier tegner sig for en meget lille procentdel af 
kadmiumemissionerne til atmosfæren og vandet. Forbrændingsanlæg for fast 
husholdningsaffald og deponering bidrager kun med 2,6 % af de samlede kadmium-
luftemissioner og 2,3 % af de samlede kadmiumemissioner til vand i modsætning til 
emissionerne fra olie- og kulforbrænding (43,5 %) eller jern- og stålproduktion bidrag til 
udslip i vand (40 %) samt bidraget fra gødning og spildevandsslam. 1 I sidste ende udgør det 
relative bidrag af kadmiumemissioner til vand og luft forårsaget af NiCd-batterier i fast 
husholdningsaffald kun ca. 1 % alt i alt.

Såvel forordningen om gødninger som direktivet om slam fra rensningsanlæg er gamle og bør 
revideres snarest, men kadmium findes under alle omstændigheder i mange andre former og 
stoffer, som mennesker stadig er udsat for, ud over i batterier til håndværktøj (såsom 
pigmenter, galvanisering, mikrochips og fotoceller, gødningsstoffer og lægemidler).

Endelig bør det tages med i betragtning, at kadmium fra batteridrevet håndværktøj – hvis der 
oprettes ordentlige indsamlingsordninger og genanvendelsessystemer – kan genanvendes 
100 %, og at industrien har gjort betydelige fremskridt i forhold til at stoppe cirkuleringen af 
kadmium i batterier. Dette begrænser i høj grad disse risici for miljøet og for menneskers 
sundhed. Med tanke på muligheden for 100 % genvinding af indsamlede NiCd-batterier 
antyder ordføreren, at den miljø- og sundhedsmæssige risiko er beskeden og kan styres.

Lithiumbatterier har mange teknologiske fordele i forhold til NiCd-batterier, hvilket forklarer 
deres hurtige udbredelse på markedet og deres stigende markedsandel. Lithium-ion-batterier 

                                               
1 EURAS endelige rapport om udtjente batteriers bidrag til metaludslippet fra kommunalt fast affald, oktober 
2005.



PR\915871DA.doc 19/21 PE497.921v01-00

DA

er lettere og mere energieffektive; de besidder en høj effektudledning og en langsom 
selvafladning, når de ikke er i brug, og samtidig har de ikke problemer med lagringseffekten. 
Men lithium-ion-batterier kan eksplodere, hvis de overophedes, eller hvis de oplades ved en 
for høj spænding, og de kan blive uigenkaldeligt ødelagt, hvis de aflades til under en vis 
spænding. Derudover kræver de en mere avanceret oplader, sammenlignet med NiCd-
batterier, og har cirka halvt så lang levetid som NiCd-batterier (henholdsvis 4 og 8 år). 
Lithium-ion-batterier er i øjeblikket dyrere end NiCd-batterier, de virker ikke lige så godt ved 
meget lave temperaturer, og der er i øjeblikket ikke nok økonomiske incitamenter til at 
udvikle store genanvendelsesstrukturer for dem: råvarerne er relativt billige og tilgængelige, 
og mængderne af udtjente lithium-ion-batterier er ikke stor nok til at retfærdiggøre 
indførelsen af store genvindingsprocesser. Den forventede stigende forekomst af lithium-ion-
batterier på markedet grundet det fremtidige forbud mod brugen af kadmium i batterierne kan 
ændre balancen og øge rentabiliteten af genvindingsprocessen for lithium-ion-batterier. 
Genbrug af lithium-ion-batterier er stadig under udvikling i modsætning til de allerede 
udviklede genvindingsteknikker for NiCd- og NiMH-batterier i EU, men den teknologiske 
udvikling og innovation på området kan hurtigt ændre denne situation og gøre det økonomisk 
rentabelt at udvikle lithium-ion-genvindingsprocesser med henblik på den stigende 
affaldsstrøm af lithium-ion-batterier.

Således vil en forlængelse af undtagelsen med endnu et år, indtil den 31.12.2016, muliggøre 
et fornuftigt kompromis, der beskytter både forbrugernes og virksomhedernes interesser 
gennem hele værdikæden med sikring af beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed og 
samtidig give noget ekstra tid til teknologisk udvikling, udveksling af bedste praksis og 
innovation på området.

3. Tømning af lagre og brug af reservedele

Service for produkter, som allerede er kommet på markedet, når forbuddet træder i kraft, og 
især de reservedele, der fortsat kan være behov for, er et spørgsmål, der ofte bringes op.

Først og fremmest mener ordføreren, at distributører højere oppe i kæden allerede vil have 
forudset forbuddet mod NiCd-batterier, således at der kun bliver små mængder af dem – hvis 
overhovedet nogen – tilbage på hylderne i det øjeblik, undtagelsen trækkes tilbage. 
Foranstaltninger, såsom at sikre tilgængeligheden af reservedele i en begrænset periode, efter 
at undtagelse fjernes, kan måske mindske den negative sociale indvirkning på slutforbrugerne, 
især i den ikke-professionelle sektor, som måske ikke så godt er i stand til at overkomme de 
omkostninger, der er forbundet med overgangen fra én teknologi til en anden. NiCd-baseret 
batteridrevet håndværktøj kan imidlertid let udskiftes på kort sigt – omend til en højere pris –
med NiMH-baseret batteridrevet håndværktøj, da de opladere, der bruges til NiMH-batterier, 
kan bruges til at oplade begge typer værktøjsbatterier. På grund af de teknologier, der allerede 
er tilgængelige, kan den umiddelbare virkning af forbuddet således være overkommelige for 
slutforbrugeren. Eksistensen af denne erstatningsmulighed kan yderligere afbøde en potentiel 
pludselig stigning i mængden af affald fra elektronisk udstyr som følge af forbuddet mod 
NiCd-batterier. 

De teknologiske og miljømæssige udfordringer, der kan forventes som følge af den potentielt 
større mængde affald fra elektronisk udstyr på grund af nødvendigheden af pludselig at 
bortskaffe udstyr, som der ikke længere vil være reservedele til, kan håndteres teknisk ved 
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hjælp af den tilgængelige NiMH-teknologi. Med hensyn til genanvendelse af udtjente batterier kan 
industrien drage fordel af ekstra tid til at blive i stand til at håndtere en potentiel stigning i mængden af 
affald fra elektronisk udstyr som følge af forbuddet mod NiCd-batterier. Genbrugsvirksomheder tager 
allerede skridt i den retning ved at udvikle deres evne til at genbruge de stigende mængder lithium-ion 
- og NiMH-batterier, der forventes, når NiCd-forbuddet træder i kraft. Under alle omstændigheder 
bliver den europæiske lovgiver nødt til at sende et stærkt og klart budskab om, hvornår det 
egentlige forbud når frem til distributørerne længere nede i kæden. Med en definitiv dato i 
tankerne, nemlig at forbuddet skal håndhæves helt efter 31.12.2016, vil producenterne ikke 
blive fristet til at oversvømme markedet med en stor mængde lagervarer lige før 
tilbagetrækningen træder i kraft.

4. Udvidelse af anvendelsesområdet - kviksølv i knapcellebatterier

Selvom det går ud over rækkevidden af Kommissionens forslag, er et forbud mod kadmium 
en mulighed for at få fjernet en anden undtagelse, som virker forældet i dag: muligheden for, 
at knapcellebatterier stadig kan indeholde kviksølv. Den rapport, som Kommissionen bestilte 
fra BIOIS i 2012, viser nødvendigheden af at reducere risikoen for, at kviksølv slipper ud i 
miljøet, idet knapcellebatterier nemt smutter uden om de særskilte indsamlingsordninger, og 
dette øger risikoen for at forurene miljøet.

Da størstedelen af knapcelleproducenterne har ændret deres teknologi, er denne undtagelse 
ved at blive forældet, og EU-markedet for knapcellebatterier oplever allerede et skift i retning 
af kviksølvfri knapceller. I øjeblikket udgør de kviksølvfri knapcellebatterier ca. 39 % af EU-
markedet for knapcellebatterier. Der er nu kviksølvfri varianter tilgængelige til enhver 
anvendelse, og de har næsten samme præstationsparametre som batterier, der indeholder 
kviksølv, hvilket også bekræftes af størstedelen af industrien1.

En sådan beslutning vil også opmuntre lande, der eksporterer store mængder 
knapcellebatterier til EU-markedet, så som Kina, til at fremskynde overgangen til at fremstille 
kviksølvfri knapcellebatterier, hvilket kan få en global indflydelse på anvendelsen af kviksølv 
inden for denne industrisektor. Hvis denne undtagelse ikke fjernes nu, kan en ændring kun ske 
ved revisionen af batteridirektivet, som forudset til i 2016 – hvilket vil sige, at ca. 2,4-3,9 ton 
kviksølv/år, indeholdt i knapcellebatterier, fortsat vil slippe uden om de særskilte 
indsamlingsordninger med stor mulighed for, at miljøet forurenes. Flere stater i USA har 
allerede forbudt brugen af knapcellebatterier, der indeholder kviksølv.

Derfor mener ordføreren, at markedsføring af knapcellebatterier, der indeholder kviksølv, bør 
forbydes fra og med den 31.12.2016 med henblik på at reducere miljøbelastningen fra brugen 
af kviksølv i disse produkter og reducere deres bidrag til det samlede kviksølvproblem samt 
for at tage hensyn til den økonomiske levedygtighed.

Som konklusion foreslår ordføreren at udvide undtagelsen for NiCd-batterier med endnu et år, 
indtil den 31.12.2016. Med tanke på muligheden for 100 % genvinding af indsamlede NiCd-
batterier antyder ordføreren, at den miljø- og sundhedsmæssige risiko er beskeden og kan 
styres. En forlængelse af undtagelsen med endnu et år, indtil den 31.12.2016, vil muliggøre et 

                                               
1 Catherine Galligan, Gregory Morose "An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing 
Mercury", af 17. december, 2004, udarbejdet for The Maine Department of Environmental Protection Lowell 
Center for Sustainable Production, University of Massachusetts Lowell.
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fornuftigt kompromis, der beskytter både forbrugernes og virksomhedernes interesser gennem 
hele værdikæden med sikring af beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed og samtidig 
give noget ekstra tid til teknologisk udvikling, udveksling af bedste praksis og innovation på 
området.


