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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv 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
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0136),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 192.1 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0087/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 24 maj 2012,1

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...,2

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C 229, 31.7.2012, s. 140.
2
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 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 

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 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 samt 
knappceller med låg kvicksilverhalt

Or. en

Motivering

Även om det går utanför räckvidden för kommissionens förslag innebär översynen av 
direktiv 2006/66/EG ett tillfälle att upphäva ett undantag som numera definitivt är föråldrat, 
nämligen möjligheten att knappcellsbatterier fortfarande innehåller kvicksilver. I en rapport 
som utarbetats på uppdrag av kommissionen (BIOIS 2012) 1 föreslogs det att det bästa 
politiska alternativet ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv är att inom EU förbjuda 
utsläppande på marknaden av knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver, i syfte att 
minska de miljöskadliga effekterna från användningen av kvicksilver i dessa produkter.

Ändringsförslag 2

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 2016 för att 
göra det möjligt för producenter, 
återvinningsindustri och konsumenter 
längs hela värdekedjan att ytterligare 
anpassa den relevanta ersättande tekniken 

                                               
1 Studie om möjligheten att minska kvicksilverföroreningar från tandamalgam och batterier, Europeiska 
kommissionen, GD Miljö, 5 mars 2012, 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf.
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inom unionens samtliga regioner på ett 
enhetligt sätt.

Or. en

Motivering

Det befintliga undantaget för NiCd-batterier bör fortsätta att gälla till och med 
den 31 december 2016 för att ge alla ekonomiska aktörer längs hela värdekedjan extra tid för 
att kunna ytterligare anpassa relevant ersättande teknik inom EU:s samtliga regioner på ett 
mer enhetligt sätt och enligt villkoren för den vanliga konjunkturcykeln för sladdlösa 
elektriska handverktyg. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I direktiv 2006/66/EG förbjuds 
utsläppande på marknaden av alla 
batterier och ackumulatorer som 
innehåller mer än 0,0005 procent 
kvicksilver per viktenhet, oavsett om de 
ingår i apparater eller inte. Knappceller 
med en kvicksilverhalt som inte överstiger 
2 procent per viktenhet är emellertid 
undantagna från detta förbud. Det är 
viktigt att minska risken för att kvicksilver 
frigörs i miljön, eftersom knappceller lätt 
kan hamna vid sidan av separata 
insamlingar. EU:s marknad för 
knappceller håller redan på att genomgå 
ett skifte mot kvicksilverfria knappceller. 
Kvicksilverfria alternativ finns nu 
tillgängliga i handeln för alla 
tillämpningar, och ger nära nog samma 
resultat som de alternativ som innehåller 
kvicksilver, vilket även bekräftats av en 
majoritet av industrin. Därför är det 
lämpligt att förbjuda marknadsföring av 
knappceller med en kvicksilverhalt som 
överstiger 0,0005 procent per viktenhet. 
Till följd av ett sådant förbud kan man 
förvänta sig att länder som exporterar 
stora mängder knappceller till EU:s 
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marknad uppmuntras att påskynda 
övergången till en framställning av 
kvicksilverfria knappceller, vilket kan få 
globala effekter för användningen av 
kvicksilver inom denna industrisektor.

Or. en

Motivering

Nytt skäl som gäller ändringsförslaget till artikel 4 i direktiv 2006/66/EG.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att komplettera eller ändra 
direktiv 2006/66/EG bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen vad 
gäller bilaga III avseende krav på 
behandling och återvinning, kriterier för 
undersökning av motsvarande krav 
avseende behandling och återvinning 
utanför Europeiska unionen, registrering av 
producenter, märkning av kapaciteten hos 
bärbara batterier och bilbatterier, och 
undantag från märkningskraven. Det är av 
största vikt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under det förberedande 
arbetet, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
information och relevanta handlingar 
översänds till Europaparlamentet och rådet 
samtidigt och i god tid. 

(6) För att komplettera eller ändra 
direktiv 2006/66/EG bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (FEUF) delegeras till 
kommissionen vad gäller en gemensam 
metod för beräkningen av den årliga 
försäljningen av bärbara batterier och 
ackumulatorer till slutanvändarna, bilaga 
III avseende krav på behandling och 
återvinning, kriterier för undersökning av 
motsvarande krav avseende behandling och 
återvinning utanför Europeiska unionen, 
registrering av producenter, märkning av 
kapaciteten hos bärbara batterier och 
bilbatterier, och undantag från 
märkningskraven. Det är av största vikt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under det förberedande arbetet, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och till
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att garantera likvärdiga förutsättningar för alla deltagare.

Ändringsförslag 5

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.
____________
1 EUT L 197, 24.7.2012, s. 38.

Or. en

Motivering

Eftersom batterier och ackumulatorer ingår i elektrisk och elektronisk utrustning är det 
rimligt att registreringsprocessen för producenter följer samma förfarande. Det kommer att 
bespara producenterna tid som kan användas för att organisera produktionen.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa enhetliga villkor för 
att genomföra direktiv 2006/66/EG bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter med avseende 
på övergångsbestämmelser om lägsta 
insamlingsnivåer, en gemensam metod för 
beräkningen av den årliga försäljningen 

(7) För att säkerställa enhetliga villkor för 
att genomföra direktiv 2006/66/EG bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter med avseende 
på övergångsbestämmelser om lägsta 
insamlingsnivåer och ett frågeformulär 
eller en förlaga för nationella
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av bärbara batterier och ackumulatorer 
till slutanvändarna och ett frågeformulär 
eller en förlaga för nationella 
genomföranderapporter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 28 februari 2011
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

genomföranderapporter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till skäl 6.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Artikel 4.2 ska ersättas med följande: 
2. Det i punkt 1 a angivna förbudet skall 
inte omfatta knappceller med en 
kvicksilverhalt som inte överstiger 2 % 
per viktenhet till och med den 
31 december 2016.

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. 
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 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 2016.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till skäl 4.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Artikel 4.4 ska utgå.

Or. en

Motivering

När förbudet mot kadmium har trätt i kraft kommer det inte att behövas någon framtida 
översyn av undantaget för sladdlösa elektriska handverktyg.

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I artikel 6.2 ska följande stycke läggas 
till: 
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”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 2016, 
och om några sådana fortfarande finns 
på marknaden efter denna dag ska de 
dras tillbaka.”

Or. en

Motivering

Genom att fastställa en särskild dag för upphävande av undantaget och tillbakadragande av 
alla produkter som inte uppfyller kraven i direktivet skickas ett kraftfullt och tydligt budskap 
till både producenter och konsumenter. Det garanterar också att direktivets miljö- och 
hälsoskyddsmål uppfylls i och med att ytterligare kadmium förhindras att cirkulera på 
marknaden.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. 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 2016, 
och om några sådana fortfarande finns 
på marknaden efter denna dag ska de 
dras tillbaka.”

Or. en

Motivering

Genom att fastställa en särskild dag för upphävande av undantaget och tillbakadragande av 
alla produkter som inte uppfyller kraven i direktivet skickas ett kraftfullt och tydligt budskap 
till både producenter och konsumenter. Det garanterar också att direktivets miljö- och 
hälsoskyddsmål uppfylls genom att ytterligare knappceller som innehåller kadmium 
förhindras att cirkulera på marknaden.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, senast den 
26 september 2007 fastställa en gemensam 
metod för beräkningen av den årliga 
försäljningen av bärbara batterier och 
ackumulatorer till slutanvändarna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det undersökningsförfarande som 
avses i artikel 24.2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 23a för att fastställa eller ändra en 
gemensam metod för beräkningen av den 
årliga försäljningen av bärbara batterier 
och ackumulatorer till slutanvändarna.

Or. en

Motivering

Genom kommissionens beslut 2008/763/EG fastställs en gemensam metod för beräkningen av 
den årliga försäljningen av bärbara batterier och ackumulatorer till slutanvändarna. 
Ändringar av den gemensamma metoden ska, som för akter med allmän räckvidd enligt 
innebörden i artikel 290 i FEUF, ske genom delegerade akter. 

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 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: 
”Innan kommissionen genomför några 
ändringar eller kompletteringar av 
bilaga III ska den samråda med berörda 
aktörer, särskilt producenter, personer 
som arbetar med insamling, återvinning 
och behandling, miljöorganisationer, 
konsumentorganisationer och 
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arbetstagarorganisationer [...]”.

Or. en

Motivering

Härigenom upprätthålls samrådskravet i det aktuella direktivet. Genom att beakta synpunkter 
från aktörer ”ur verkliga livet” garanteras nyttan av att arbeta med bästa tillgängliga teknik i 
praktiken.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 10
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 23a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delegeringen av befogenheter som avses 
i artiklarna 12.6, 15.3, 17, 21.2 och 21.7 
ska tilldelas kommissionen på obestämd 
tid från och med dagen för ikraftträdandet 
av detta direktiv. 

2. Delegeringen av befogenheter som avses 
i artiklarna 10.4, 12.6, 15.3, 17, 21.2 och 
21.7 ska tilldelas kommissionen under 
en period av fem år från och med dagen 
för ikraftträdandet av detta direktiv. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenheter senast 
nio månader före utgången av perioden 
av fem år. Delegeringen av befogenheter 
ska genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. en

Motivering

EU:s övriga lagstiftande institutioner ska informeras om antagande av delegerade akter i 
unionen samt om resultatet av dessa akter.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 10
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 23a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegeringen av befogenheter som avses 
i artiklarna 12.6, 15.3, 17, 21.2 och 21.7 
kan återkallas när som helst av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som avses i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning eller 
vid ett senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft. 

3. Delegeringen av befogenheter som avses 
i artiklarna 10.4, 12.6, 15.3, 17, 21.2 
och 21.7 kan återkallas när som helst av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning eller 
vid ett senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft. 

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 10
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 23a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med artiklarna 12.6, 15.3, 17, 21.2 
och 21.7 ska träda i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har gjort 
några invändningar inom två månader efter 
det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet, innan den 
perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period ska förlängas 
med två månader på Europaparlamentets 
eller rådets initiativ.”

5. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med artiklarna 10.4, 12.6, 15.3, 17, 21.2 
och 21.7 ska träda i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har gjort 
några invändningar inom två månader efter 
det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet, innan den 
perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period ska förlängas 
med två månader på Europaparlamentets 
eller rådets initiativ.”
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MOTIVERING

Inledning:

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG1 förbjuds utsläppande på 
marknaden av batterier och ackumulatorer, inklusive sådana som ingår i apparater, 
som innehåller mer än 0,002 procent kadmium per viktenhet. Det finns emellertid ett 
undantag för nöd- och alarmsystem inbegripet nödbelysningssystem, medicinsk utrustning 
och sladdlösa elektriska handverktyg. 

I artikel 4 i direktiv 2006/66/EG krävs att kommissionen ska se över undantaget för sladdlösa 
elektriska handverktyg. Det nuvarande förslaget syftar till att ändra direktivet genom att 
begränsa undantaget för användning av kadmium i bärbara batterier och ackumulatorer som är 
avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg till och med den 31 december 2015. 
Med tanke på miljöeffekterna av kadmium välkomnas kommissionens förslag. 

Slutdatum fastställdes av kommissionen till följd av en konsekvensbedömning där man 
kombinerade de socioekonomiska och miljömässiga dimensionerna av avskaffandet av 
NiCD-batterier i sladdlösa elektriska handverktyg, jämfört med de totala effekterna av 
upphävandet av undantaget för kadmium över tid. Det bör noteras att kommissionens 
konsekvensbedömning inte innehåller några resultat från en jämförande livscykelanalys av de 
olika batteriernas laddare i slutsatserna om miljöeffekterna av de tre olika batterityperna 
(NiCD-, NiMH- och litiumjonbatterier). Bedömningen är endast inriktad på miljöeffekterna 
av själva batterienheterna22. Miljöeffekterna av de tre batterityperna (däribland 
miljöeffekterna av deras laddare) som anges för information i andra delen av bilaga 13 i 
miljökonsekvensbedömningen visar att det kan krävas ytterligare forskning och utveckling för 
att förbättra energi, material och ekologiska fotavtryck hos litiumjonbatteriernas 
högteknologiska laddare jämfört med den redan utvecklade teknik som finns för NiCD och 
NiMH-batterier.

Föredraganden föreslår att undantaget för NiCd-batterier förlängs med ytterligare ett år, till 
och med den 31 december 2016, för att ge alla ekonomiska aktörer längs hela värdekedjan 
extra tid för att ytterligare anpassa relevant ersättande teknik inom EU:s samtliga regioner på 
ett enhetligt sätt och i enlighet med den normala konjunkturcykeln för sladdlösa elektriska 
handverktyg. 

1. Statistik om batterier och marknadsandelar:

Tre typer av laddningsbara batterier tillämpas i sladdlösa elektriska handverktyg, nämligen 
nickelkadmiumbatterier (NiCd-batterier), nickelmetallhydridbatterier (NiMH) och 
litiumjonbatterier.

                                               
1 EUT L 266, 26.9.2006, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2008/103/EG (EUT L 327, 5.12.2008, 
s. 7–8).
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Den totala andelen av NiMH-batterier på EU:s marknad för sladdlösa elektriska handverktyg 
är relativt låg jämfört med NiCd- och litiumjonbatterier, och de används främst i de nordiska 
länderna. Därför inriktas rapporten på NiCD-batterier respektive litiumjonbatterier för att 
bedöma lämpligt datum för att upphäva undantaget. 

Enligt Epta var 40 procent av alla elektriska handverktyg sladdlösa 2011. Av dessa 40 procent 
var 70 procent litiumjonbatterier och 27 procent NiCd-batterier (och endast 3 procent 
NiMH-batterier). För litiumjonbatterier är detta en uppåtgående trend, på bekostnad av 
NiCd-batterier, som naturligt nog håller på att försvinna från marknaden. 

Ändå är den aktuella statistiken för marknadsandelar den omvända i 
östeuropeiska medlemsstater, och därför kommer det att ta längre tid i denna region innan 
kadmiummarknaden helt försvinner om läget förblir som nu. Fortfarande säljs årligen 
4 miljoner sladdlösa elektriska handverktyg som drivs med NiCd-batterier, främst i 
Östeuropa, på en marknad av totalt 16 miljoner sladdlösa elektriska handverktyg per år. 
Litiumjonbatterier är förvisso fortfarande dyrare än NiCd-batterier, vilket förklarar att de inte 
ökar lika snabbt i EU:s östliga delar där befolkningens köpkraft tenderar att vara lägre än 
köpkraften i de västeuropeiska länderna. Ytterligare ett år skulle vara till fördel för 
konsumenterna så att de gradvis kan anpassa sina preferenser till den ersättande teknik som 
finns på marknaden i EU:s samtliga regioner på ett mer enhetligt sätt.

2. Kadmium jämfört med litium: 

I alla förordningar som behandlar farliga ämnen och kemikalier (Reach, RoHS, ELV) finns 
kadmium med bland de ämnen som är på väg att fasas ut på grund av dess negativa effekter 
för miljö och människors hälsa. Kadmium är giftigt när det lagras i miljön eller i 
människokroppen då det tenderar att finnas kvar under en okänd tidsperiod och kan orsaka 
skador som ofta är oåterkalleliga.   

Kadmium kan läcka ut i miljön till följd av att förbrukade bärbara batterier hanterats 
ovarsamt. Det är emellertid viktigt att notera att NiCd-batterier står för en mycket liten andel 
av kadmiumutsläppen i atmosfären och vattnet. Förbränningsanläggningar och deponier för 
fast kommunalt avfall står för endast 2,6 procent av de totala luftutsläppen av kadmium och 
för 2,3 procent av de totala vattenutsläppen. Det kan jämföras med luftutsläppen från 
olje- och kolförbränning (43,5 procent) och järn- och stålproduktionens bidrag till 
vattenutsläppen (40 procent), samt gödselmedel och avloppsslam1. De relativa 
vatten- och luftutsläppen av kadmium från NiCd-batterier från det fasta kommunala avfallet 
uppgår endast till ungefär 1 procent.  

Både förordningen om gödselmedel och direktivet om avloppsslam är föråldrade och bör snart 
ses över, men kadmium är ändå tillgängligt i flera andra former och ämnen som människor för 
närvarande ännu exponeras för, förutom batterier i sladdlösa elektriska handverktyg (såsom 
pigment, galvanisering, halvledare och solceller, gödselmedel och läkemedel).
Det bör slutligen beaktas att kadmium i sladdlösa elektriska handverktyg skulle kunna 
återvinnas till hundra procent, om välfungerande system för insamling och återvinning 

                                               
1 Euras slutliga rapport om förbrukade batteriers bidrag till metallflödet från det fasta kommunala avfallet, 
oktober 2005.
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inrättades. Industrin har dessutom gjort väsentliga framsteg när det gäller att upphöra med 
användningen av kadmium i batterier. Detta medför att riskerna för miljön och människors 
hälsa begränsas väsentligt. Med tanke på möjligheten att uppnå en hundraprocentig 
återvinning av insamlade NiCd-batterier anser föredraganden att miljö- och hälsoriskerna är 
mindre betydande och kan hanteras.

Litiumbatterier har flera tekniska fördelar jämfört med NiCd-batterier, vilket förklarar deras 
snabba etablering på marknaden och ökande marknadsandelar. Litiumjonbatterier är lättare 
och mer energieffektiva. De har en hög energiurladdning och en långsam självurladdning när 
de inte används. Samtidigt visar de ingen minneseffekt. Litiumjonbatterier kan emellertid 
explodera om de överhettas eller laddas under hög spänning. De kan också skadas 
oåterkalleligt om de laddas ur under en viss spänning. Dessa batterier behöver dessutom en 
mer avancerad laddare, jämfört med NiCd-batterier, och har ungefär två gånger kortare livstid 
jämfört med NiCd-batterier (fyra respektive åtta år). Litiumjonbatterier är för närvarande 
dyrare än NiCd-batterier, de fungerar inte lika bra vid mycket låga temperaturer och det finns 
ännu inte tillräckliga ekonomiska incitament för att utveckla storskaliga återvinningssystem 
för dessa batterier: råvarorna är relativt billiga och tillgängliga, och mängderna förbrukade 
litiumjonbatterier är inte tillräckligt stora för att motivera införandet av storskaliga 
återvinningsprocesser. Den ökade förekomst av litiumjonbatterier som förväntas på 
marknaden, med anledning av det framtida förbudet av kadmium i batterier, skulle kunna 
förändra balansen och öka lönsamheten för en återvinningsprocess för litiumjonbatterier. 
Återvinningen av litiumjonbatterier håller fortfarande på att utvecklas till skillnad mot den 
redan utvecklade återvinningsteknik som finns för NiCd-batterier och NiMH-batterier i EU. 
Teknisk utveckling och innovation på det här området kan emellertid komma att förändra 
situationen och göra att det blir ekonomiskt lönsamt att utveckla en återvinningsprocess för 
litiumjonbatterier med anledning av det snabbt växande avfallsflödet från dessa batterier.

En förlängning av undantaget med ytterligare ett år, till och med den 31 december 2016, 
skulle således innebära en rimlig kompromiss som skyddar intressena hos både konsumenter 
och företag längs hela värdekedjan. Samtidigt skulle skyddet för miljön och människors hälsa 
garanteras och ytterligare tid ges för teknisk utveckling, utbyte av bästa metoder och 
innovationer på området.

3. Tömning av lager och reservdelar

Behållandet av produkter som redan har släppts ut på marknaden när förbudet träder i kraft, 
och särskilt de reservdelar som fortfarande kan behövas är en fråga som ofta tas upp.  

Föredraganden anser för det första att distributörer i föregående led redan kommer att ha 
förutsett förbudet mot NiCd-batterier. Därför torde endast en liten andel av dessa batterier, om 
några alls, fortfarande finnas på hyllorna vid tidpunkten för undantagets upphävande. Vissa 
åtgärder, som att garantera tillgången på reservdelar under en begränsad tidsperiod efter det 
att undantaget har hävts, skulle i viss mån kunna minska de negativa sociala effekterna för 
slutkonsumenterna, särskilt inom den icke-yrkesmässiga sektorn. Det kan tänkas att dessa 
konsumenter inte är så villiga att ta på sig de kostnader som det innebär att byta från en teknik 
till en annan. NiCd-baserade sladdlösa elektriska handverktyg skulle emellertid enkelt kunna 
ersättas på kort sikt, även om det blir till en högre kostnad, av NiMH-baserade sladdlösa 
elektriska handverktyg. De laddare som används för NiMH-batterier kan nämligen användas 
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för att ladda båda typerna av verktyg med rätt batteri. Eftersom det redan finns tillgänglig 
teknik skulle förbudets omedelbara effekter för slutkonsumenterna således bli hanterbara. 
Förekomsten av detta ersättande alternativ kan ytterligare minska en potentiell plötslig ökning 
av avfall som utgör elektrisk utrustning till följd av förbudet mot NiCd-batterier. 

De tekniska och miljömässiga utmaningar som kan förväntas av den potentiellt större 
mängden avfall som utgör elektrisk utrustning, till följd av kravet på en plötslig avyttring av 
utrustning till vilken det saknas provisoriska reservdelar, kan hanteras tekniskt tack vare den 
alternativa NiMH-tekniken. När det gäller återvinning av förbrukade batterier kan industrin dra 
nytta av ytterligare tid för att kunna hantera en potentiell ökning av avfall som utgör elektrisk 
utrustning till följd av förbudet mot NiCd-batterier. Återvinningsföretag har redan tagit steg i denna 
riktning genom att utveckla sin kapacitet att återvinna den ökade mängden litiumjonbatterier och 
NiMH-batterier som förväntas när förbudet mot NiCd träder i kraft. Under alla omständigheter 
behöver EU-lagstiftaren skicka ett kraftfullt och tydligt budskap om tidpunkten för förbudets 
ikraftträdande till distributörer i kedjans senare led. Med ett definitivt datum i åtanke, om att ett 
fullständigt förbud träder i kraft efter den 31 december 2016, kommer producenterna att avstå från att 
översålla marknaden med stora mängder produkter just innan upphävandet träder i kraft.

4. En utvidgad räckvidd – kvicksilver i knappceller 

Även om det ligger utanför räckvidden för detta kommissionsförslag är översynen av 
undantaget för kadmium ett tillfälle att upphäva ännu ett undantag som numera tycks vara 
föråldrat, nämligen möjligheten att knappceller fortfarande innehåller kvicksilver. Den rapport 
som på kommissionens uppdrag utarbetats av BIOIS 2012 visar på behovet av att minska 
risken för att kvicksilver frigörs i miljön, eftersom knappceller lätt kan hamna vid sidan av 
separata system för avfallsinsamling vilket ökar risken för miljöförorening.

Eftersom majoriteten av knappcellsproducenterna har förändrat sin teknik håller detta 
undantag på att bli föråldrat och EU:s marknad för knappceller genomgår redan ett skifte mot 
kvicksilverfria knappceller. För närvarande utgör kvicksilverfria knappceller ungefär 
39 procent av EU:s marknad för knappceller. Kvicksilverfria alternativ finns nu tillgängliga i 
handeln för alla tillämpningar och uppvisar samma resultat som de som innehåller kvicksilver, 
vilket också bekräftats av en majoritet av industrin1. 

Ett sådant beslut skulle också uppmuntra länder som exporterar stora mängder knappceller till 
EU:s marknad, t.ex. Kina, att påskynda övergången till en produktion av kvicksilverfria 
knappceller. Detta skulle kunna få globala effekter för kvicksilveranvändningen inom denna 
industrisektor. Om undantaget inte upphävs nu kan en förändring ske först i samband med den 
översyn av batteridirektivet som planeras till 2016. Det innebär att de närmare 2,4–3,9 ton 
kvicksilver/år som finns i knappcellsbatterier kan fortsätta att hamna vid sidan av separata 
system för avfallsinsamling med stor risk att förorena miljön. Flera delstater i Förenta staterna 
har redan förbjudit användningen av kvicksilver i knappceller.

                                               
1 Catherine Galligan och Gregory Morose. An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing 
Mercury. 17 december 2004. Utarbetad för Maine Department of Environmental Protection, Lowell Center for 
Sustainable Production, University of Massachusetts Lowell.



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

SV

I syfte att minska miljöeffekterna från användningen av kvicksilver i dessa produkter och 
minska deras bidrag till det samlade kvicksilverproblemet, samtidigt som hänsyn tas till 
ekonomisk lönsamhet, anser föredraganden att utsläppande på marknaden av 
knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver bör förbjudas från och med den 
31 december 2016. 

Slutligen föreslår föredraganden att undantaget för NiCd-batterier förlängs med ytterligare ett 
år, till och med den 31 december 2016. Med tanke på möjligheten att återvinna 100 procent av 
de insamlade NiCd-batterierna anser föredraganden att riskerna är små och att de kan 
hanteras. En förlängning av undantaget med ytterligare ett år skulle innebära en rimlig 
kompromiss som skyddar intressena hos både konsumenter och företag längs hela 
värdekedjan. Samtidigt skulle skyddet för miljön och människors hälsa garanteras och 
ytterligare tid ges för teknisk utveckling, utbyte av bästa metoder, inlärning och innovationer 
på området.


