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BEKNOPTE MOTIVERING

Met dit advies streven wij ernaar de toekomst van de EU-economie te garanderen en haar 
concurrentievermogen in de wereld te versterken, en tegelijkertijd het milieu, het klimaat, banen 
en de sociale normen te beschermen. Over enkele jaren zal ongeveer 95 % van alle batterijen in 
de EU worden gebruikt voor stationaire energieopslag en elektrische mobiliteit. De duurste 
onderdelen van elektrische voertuigen zijn de batterijen en de daarmee verband houdende 
software. We moeten de hefboomwerking van de interne markt gebruiken om in de EU een 
nieuwe, vitale en wereldwijd toonaangevende industrie in het leven te roepen: de 
productie van batterijcellen. Op die manier kunnen we minder afhankelijk worden van 
andere delen van de wereld en de Europese auto-industrie tijdens de transitie naar 
elektrische mobiliteit concurrerend houden.

Uit eerdere beleidsfouten (bijvoorbeeld met betrekking tot de zonnepanelenindustrie – geen 
substantiële capaciteit meer in de EU) hebben we geleerd dat de strikte handhaving van een 
gelijk speelveld, ook voor producten van buiten de EU gevestigde fabrikanten, van 
cruciaal belang is. Door strenge milieu- en sociale normen vast te stellen, bijvoorbeeld door 
middel van regels voor passende zorgvuldigheid, kunnen bedrijven die batterijen in de EU 
produceren, voor meer criteria dan alleen de prijs concurreren. Opdat kmo’s onbelemmerd 
kunnen deelnemen aan de interne markt en de voordelen van de interne markt ten volle kunnen 
benutten, moeten gerechtelijke procedures in geval van conflicten met betrekking tot 
markttoegang over de grenzen heen korter worden en daarmee ook goedkoper.

Tegelijkertijd is het van het grootste belang dat de consument centraal blijft staan. De ene 
batterij lijkt weliswaar op de andere maar hun prestaties kunnen erg uiteenlopen. Daarom 
moeten we werken aan een betere etikettering van batterijen, met gebruikmaking van moderne 
technieken zoals QR-codes, zodat consumenten met meer kennis van zaken beslissingen 
kunnen nemen. De uitwisselbaarheid van batterijladers voor gelijkaardige apparaten zal voor 
meer gebruiksvriendelijkheid en minder verspilling zorgen. Het stimuleren van innovatie om 
de invoering van slimme oplaadfuncties te versnellen (bijvoorbeeld draadloze opladers voor het 
opladen van een elektrische auto als de batterij bijna leeg is), kan verhinderen dat bestuurders 
ergens stilvallen en niet meer verder kunnen rijden. De invoering van een statiegeldregeling 
voor batterijen kan helpen om consumenten te doen inzien dat oude batterijen nog waarde 
hebben, en tot een hoger recyclingpercentage leiden.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Batterijen zijn een belangrijke bron 
van energie en een van de essentiële 
middelen die duurzame ontwikkeling, 
groene mobiliteit, schone energie en 
klimaatneutraliteit mogelijk maken. De 
verwachting is dat de vraag naar batterijen 
de komende jaren snel zal toenemen, met 
name voor elektrische wegvoertuigen die 
voor hun aandrijving gebruikmaken van 
tractiebatterijen, waardoor deze markt op 
mondiaal niveau aan strategisch belang 
wint. De aanzienlijke wetenschappelijke en 
technische vooruitgang op het gebied van 
batterijtechnologie zal worden voortgezet. 
Gezien het strategische belang van 
batterijen en om alle betrokken 
marktdeelnemers rechtszekerheid en een 
gelijke behandeling te bieden, 
handelsbelemmeringen en verstoringen op 
de markt voor batterijen te voorkomen, is 
het noodzakelijk om regels op te stellen 
over duurzaamheidsparameters, prestaties, 
veiligheid, inzameling, recycling en een 
tweede leven van batterijen, alsmede 
voorschriften betreffende de informatie 
over batterijen. Het is noodzakelijk een 
geharmoniseerd regelgevingskader te 
creëren voor de gehele levenscyclus van 
batterijen die in de Unie in de handel 
worden gebracht.

(2) Batterijen zijn een belangrijke bron 
van energie en een van de essentiële 
middelen die duurzame ontwikkeling, 
groene mobiliteit, schone energie en 
klimaatneutraliteit mogelijk maken. De 
verwachting is dat de vraag naar batterijen 
de komende jaren snel zal toenemen, met 
name voor elektrische wegvoertuigen en 
lichte vervoermiddelen die voor hun 
aandrijving gebruikmaken van 
tractiebatterijen, waardoor deze markt op 
mondiaal niveau aan strategisch belang 
wint. De aanzienlijke wetenschappelijke en 
technische vooruitgang op het gebied van 
batterijtechnologie zal worden voortgezet. 
Gezien het belang van batterijen en met 
name om te zorgen voor een leidende rol 
van de Unie en voor strategische 
autonomie in deze sector, om alle 
betrokken marktdeelnemers 
rechtszekerheid en een gelijke behandeling 
te bieden en hen te stimuleren om 
batterijen te vervaardigen die beter 
presteren en een kleiner milieueffect 
hebben, handelsbelemmeringen en 
verstoringen op de markt voor batterijen te 
voorkomen en tegelijk een gelijk speelveld 
te creëren voor bedrijven die aan de 
Unieregels voldoen en rekening te houden 
met de regelgevingslast, is het 
noodzakelijk om ambitieuze voorschriften 
op te stellen, en deze strikt te handhaven 
overeenkomstig deze verordening, over 
duurzaamheidsparameters, prestaties, 
veiligheid, inzameling, recycling en een 
tweede leven van batterijen, alsmede 
voorschriften betreffende de verstrekking 
van informatie aan consumenten en 
marktdeelnemers. Het is noodzakelijk om 
op basis van artikel 114 VWEU een 
geharmoniseerd regelgevingskader te 
creëren voor de gehele levenscyclus van 
batterijen die in de Unie in de handel 
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worden gebracht, en om snelle procedures 
voor markttoezicht en 
geschillenbeslechting in te voeren met 
betrekking tot het op de markt brengen 
van batterijen in de Unie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het nieuwe actieplan voor een 
circulaire economie28 dat op 11 maart 2020 
is vastgesteld, staat dat in het voorstel voor 
een nieuw regelgevingskader voor 
batterijen regels voor het gehalte aan 
gerecycled materiaal en maatregelen ter 
verbetering van de inzamelings- en 
recyclingpercentages van alle batterijen 
worden overwogen, om de terugwinning 
van waardevolle materialen te waarborgen 
en de consument een leidraad te bieden, en 
dat ook de mogelijke afbouw van het 
gebruik van niet-oplaadbare batterijen 
wanneer er alternatieven voorhanden zijn 
aan de orde zal worden gesteld. Voorts 
wordt gesteld dat de eisen inzake 
duurzaamheid en transparantie in acht 
worden genomen, waarbij rekening zal 
worden gehouden met de 
koolstofvoetafdruk van de 
batterijproductie, de ethische winning van 
grondstoffen en de voorzieningszekerheid, 
om het hergebruik, de herbestemming en 
de recycling van batterijen te 
vergemakkelijken.

(8) In het nieuwe actieplan voor een 
circulaire economie dat op 11 maart 2020 
is vastgesteld, staat dat in het voorstel voor 
een nieuw regelgevingskader voor 
batterijen regels voor het gehalte aan 
gerecycled materiaal en maatregelen ter 
verbetering van de inzamelings- en 
recyclingpercentages van alle batterijen 
worden overwogen, om de terugwinning 
van waardevolle materialen te waarborgen 
en de consument een leidraad te bieden, en 
dat ook de mogelijke afbouw van het 
gebruik van niet-oplaadbare batterijen aan 
de orde zal worden gesteld wanneer er 
alternatieven voorhanden zijn om de 
milieueffecten ervan tot een minimum te 
beperken. Voorts wordt gesteld dat de 
eisen inzake duurzaamheid en transparantie 
in acht worden genomen, waarbij rekening 
zal worden gehouden met de 
koolstofvoetafdruk van de 
batterijproductie, de ethische winning van 
grondstoffen en de voorzieningszekerheid, 
om het hergebruik, de herbestemming en 
de recycling van batterijen te 
vergemakkelijken.

__________________  
28 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s van 
11 maart 2020, Een nieuw actieplan voor 
een circulaire economie – Voor een 
schoner en concurrerender Europa 
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(COM(2020) 98 final).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Schaarse grondstoffen 
vervangen door goedkopere en ruimer 
beschikbare materialen is van cruciaal 
belang om de Unie op lange termijn 
minder afhankelijk te maken van derde 
landen, de impact van de productie van 
cellen en batterij op het milieu te 
verminderen, de werkgelegenheid in de 
Unie te vergroten en de kosten ervan te 
verlagen. Het is daarom van het grootste 
belang dat de Unie en de lidstaten meer 
steun verlenen aan onderzoeks- en 
ontwikkelingsinitiatieven in de Unie met 
betrekking tot de vervanging van 
dergelijke materialen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Batterijen die in de Unie in de 
handel worden gebracht, moeten een lange 
levensduur hebben (degelijk zijn) en zeer 
goed presteren. Daarom moeten er 
prestatie- en degelijkheidsparameters 
worden vastgesteld voor draagbare 
batterijen voor algemeen gebruik evenals 
voor oplaadbare industriële batterijen en 
batterijen voor elektrische voertuigen. De 
informele VN/ECE-werkgroep voor 
elektrische voertuigen en het milieu 
ontwikkelt momenteel 
degelijkheidsvereisten voor batterijen die 
zijn ingebouwd in elektrische voertuigen, 

(23) Batterijen die in de Unie in de 
handel worden gebracht, moeten een lange 
levensduur hebben (degelijk zijn) en zeer 
goed presteren. Daarom moeten er 
prestatie- en degelijkheidsparameters 
worden vastgesteld voor draagbare 
batterijen voor algemeen gebruik, 
batterijen voor mobiele telefoons en 
tablets en batterijen voor lichte 
vervoermiddelen, evenals voor oplaadbare 
industriële batterijen en batterijen voor 
elektrische voertuigen. De informele 
VN/ECE-werkgroep voor elektrische 
voertuigen en het milieu ontwikkelt 
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zodat in deze verordening geen 
aanvullende duurzaamheidsvereisten 
worden vastgesteld voor batterijen in 
elektrische voertuigen. Aan de andere kant 
worden ten aanzien van batterijen voor 
energieopslag de bestaande meetmethoden 
voor het testen van de prestaties en de 
degelijkheid van batterijen onvoldoende 
nauwkeurig en representatief geacht om de 
invoering van minimumeisen mogelijk te 
maken. De invoering van minimumeisen 
met betrekking tot prestaties en 
degelijkheid voor dergelijke batterijen 
moet samengaan met adequate 
geharmoniseerde normen of adequate 
gemeenschappelijke specificaties.

momenteel degelijkheidsvereisten voor 
batterijen die zijn ingebouwd in elektrische 
voertuigen. Aan de andere kant worden ten 
aanzien van batterijen voor energieopslag 
de bestaande meetmethoden voor het testen 
van de prestaties en de degelijkheid van 
batterijen onvoldoende nauwkeurig en 
representatief geacht om de invoering van 
minimumeisen mogelijk te maken. De 
invoering van minimumeisen met 
betrekking tot prestaties en degelijkheid 
voor dergelijke batterijen moet samengaan 
met adequate geharmoniseerde normen of 
adequate gemeenschappelijke specificaties. 
De Commissie moet het niveau van 
complementariteit en coherentie van de 
regels van de Unie ten opzichte van 
internationale regels beoordelen om te 
verzekeren dat er sprake is van een stabiel 
en positief regelgevingsklimaat om 
innovatie en concurrentievermogen te 
bevorderen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Sommige niet-oplaadbare batterijen 
voor algemeen gebruik kunnen een 
inefficiënt gebruik van hulpbronnen en 
energie met zich meebrengen. Er moeten 
objectieve vereisten met betrekking tot de 
prestaties en degelijkheid van dergelijke 
batterijen worden vastgesteld om ervoor te 
zorgen dat er minder niet-oplaadbare 
draagbare batterijen met geringe prestaties 
voor algemeen gebruik in de handel 
worden gebracht, met name wanneer het 
alternatieve gebruik van oplaadbare 
batterijen op basis van een 
levenscyclusanalyse tot algemene 
milieuvoordelen zou leiden.

(25) Sommige niet-oplaadbare batterijen 
voor algemeen gebruik kunnen een 
inefficiënt gebruik van hulpbronnen en 
energie met zich meebrengen. Toch 
worden niet-oplaadbare batterijen nog 
steeds gebruikt voor bepaalde apparaten. 
Zowel oplaadbare als niet-oplaadbare 
draagbare batterijen voor algemeen 
gebruik moeten aan 
minimumprestatieparameters voldoen. Er 
moeten objectieve vereisten met betrekking 
tot de prestaties en degelijkheid van 
dergelijke batterijen worden vastgesteld 
om ervoor te zorgen dat er minder niet-
oplaadbare draagbare batterijen met 
geringe prestaties voor algemeen gebruik 
in de handel worden gebracht, met name 
wanneer het alternatieve gebruik van 
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oplaadbare batterijen op basis van een 
levenscyclusanalyse tot algemene 
milieuvoordelen zou leiden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om te garanderen dat draagbare 
batterijen die in apparaten zijn ingebouwd 
naar behoren gescheiden worden 
ingezameld, verwerkt en hoogwaardig 
worden gerecycled zodra ze worden 
afgedankt, zijn bepalingen nodig om 
ervoor te zorgen dat ze uit dergelijke 
apparaten kunnen worden verwijderd en 
vervangen. Gebruikte batterijen moeten 
ook vervangbaar zijn om de verwachte 
levensduur van de apparaten waar ze deel 
van uitmaken, te verlengen. De algemene 
bepalingen van deze verordening kunnen 
worden aangevuld met voorschriften voor 
specifieke producten die door batterijen 
worden gevoed in het kader van 
uitvoeringsmaatregelen uit hoofde van 
Richtlijn 2009/125/EG van het Europees 
Parlement en de Raad33. Wanneer in andere 
wetgeving van de Unie om 
veiligheidsredenen specifiekere eisen 
worden gesteld aan het verwijderen van 
batterijen uit producten (bv. speelgoed), 
moeten die specifieke regels van 
toepassing zijn.

(26) Om te garanderen dat draagbare 
batterijen die in apparaten zijn ingebouwd 
en batterijen voor lichte vervoermiddelen 
naar behoren gescheiden worden 
ingezameld, verwerkt en hoogwaardig 
worden gerecycled zodra ze worden 
afgedankt, zijn bepalingen nodig om 
ervoor te zorgen dat ze kunnen worden 
verwijderd en vervangen. Gebruikte 
batterijen moeten ook vervangbaar zijn om 
de verwachte levensduur van de apparaten 
of lichte vervoermiddelen waar ze deel van 
uitmaken, te verlengen. In het geval van 
draagbare batterijen, met inbegrip van 
batterijen voor lichte vervoermiddelen, 
moeten eindgebruikers de batterij zelf 
kunnen vervangen. In het geval van grote 
batterijen moeten om veiligheidsredenen 
alleen professionals de batterij kunnen 
vervangen. Het recht op reparatie van 
apparatuur door vervanging van de 
batterij moet doeltreffend zijn en 
eindgebruikers moeten worden 
geïnformeerd over hoe ze een 
vervangende batterij kunnen kopen. De 
compatibele vervangende batterij moet 
zodanig worden ontworpen dat deze door 
de apparatuur wordt herkend. Er mag 
geen gebruik worden gemaakt van 
software, onnodige permanente lijm of 
andere technische middelen die het recht 
op reparatie belemmeren. De algemene 
bepalingen van deze verordening kunnen 
worden aangevuld met voorschriften voor 
specifieke producten die door batterijen 
worden gevoed in het kader van 
uitvoeringsmaatregelen uit hoofde van 
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Richtlijn 2009/125/EG van het Europees 
Parlement en de Raad33. Wanneer in andere 
wetgeving van de Unie om 
veiligheidsredenen specifiekere eisen 
worden gesteld aan het verwijderen van 
batterijen uit producten (bv. speelgoed), 
moeten die specifieke regels van 
toepassing zijn.

__________________ __________________
33 Richtlijn 2009/125/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader voor het vaststellen van eisen inzake 
ecologisch ontwerp voor 
energiegerelateerde producten (PB L 285 
van 31.10.2009, blz. 10).

33 Richtlijn 2009/125/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader voor het vaststellen van eisen inzake 
ecologisch ontwerp voor 
energiegerelateerde producten (PB L 285 
van 31.10.2009, blz. 10).

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Interoperabiliteit van 
opladers voor specifieke categorieën 
producten kan onnodige verspilling 
tegengaan en tot lagere kosten leiden, wat 
consumenten en andere eindgebruikers 
ten goede komt. Batterijen voor producten 
zoals elektrische voertuigen, lichte 
vervoermiddelen, IT-, telecommunicatie- 
en consumentenapparatuur zoals mobiele 
telefoons en tablets, printers en laptops, 
alsook elektrische of elektronische 
werktuigen zoals tuiniergereedschap of 
elektrische boren moeten daarom kunnen 
worden opgeladen door middel van 
universele opladers die binnen elke 
productcategorie voor interoperabiliteit 
zorgen. In deze verordening moeten dan 
ook bepalingen ter zake worden 
opgenomen. Voor kleine en middelgrote 
elektronische apparaten zoals mobiele 
telefoons en tablets moet een universele 
oplader worden ingevoerd in een vroeger 
stadium door de herziening van Richtlijn 
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2014/53/EU betreffende de harmonisatie 
van de wetgevingen van de lidstaten 
inzake het op de markt aanbieden van 
radioapparatuur.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de eindgebruikers transparante, 
betrouwbare en duidelijke informatie over 
batterijen en hun belangrijkste kenmerken 
en over afgedankte batterijen te 
verschaffen zodat zij weloverwogen 
beslissingen kunnen nemen bij de aankoop 
en het afdanken van batterijen, en om de 
afvalverwerkers in staat te stellen de 
afgedankte batterijen op de juiste manier te 
verwerken, moeten de batterijen van een 
etiket worden voorzien. De etikettering op 
batterijen moet alle noodzakelijke 
informatie over hun belangrijkste 
kenmerken bevatten, waaronder hun 
capaciteit en het gehalte aan bepaalde 
gevaarlijke stoffen. Om ervoor te zorgen 
dat de informatie na verloop van tijd 
beschikbaar blijft, moet die informatie ook 
door middel van QR-codes beschikbaar 
worden gesteld.

(28) Om de eindgebruikers transparante, 
betrouwbare en duidelijke informatie over 
batterijen en hun belangrijkste kenmerken 
en over afgedankte batterijen te 
verschaffen zodat zij weloverwogen 
beslissingen kunnen nemen bij de aankoop 
en het afdanken van batterijen, en om de 
afvalverwerkers in staat te stellen de 
afgedankte batterijen op de juiste manier te 
verwerken, moeten alle batterijen, 
batterijmodules en -cellen van een etiket 
worden voorzien, hetzij afzonderlijk, 
hetzij, in het geval van batterijpakken met 
identieke cellen, collectief. De etikettering 
op batterijen moet noodzakelijke 
informatie over hun belangrijkste 
kenmerken bevatten, waaronder hun 
capaciteit, prestatie, gehalte aan bepaalde 
gevaarlijke stoffen, instructies voor 
inzameling en recycling en 
productiekenmerken, inclusief de sociale 
en milieu-impact van de productie. Om 
ervoor te zorgen dat de informatie na 
verloop van tijd beschikbaar blijft, moet 
die informatie ook door middel van QR-
codes beschikbaar worden gesteld. De QR-
code die op alle batterijen gedrukt of erin 
gegraveerd wordt, moet toegang geven tot 
de productinformatie van de betreffende 
batterij. Etiketten en QR-codes moeten 
overeenkomstig de in Richtlijn (EU) 
2019/882 vastgestelde vereisten 
toegankelijk zijn voor personen met een 
handicap.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Informatie over de prestaties van 
batterijen is van essentieel belang om 
ervoor te zorgen dat de eindgebruikers als 
consumenten goed en tijdig worden 
geïnformeerd en in het bijzonder dat zij een 
gemeenschappelijke basis hebben om 
verschillende batterijen te vergelijken 
voordat zij hun aankoop doen. Draagbare 
batterijen voor algemeen gebruik en 
autobatterijen moeten derhalve worden 
voorzien van een etiket met de informatie 
over de minimale gemiddelde levensduur 
bij gebruik in specifieke toepassingen. 
Bovendien is het belangrijk om 
eindgebruikers te informeren dat zij zich 
op passende wijze van afgedankte 
batterijen moeten ontdoen.

(29) Informatie over de prestaties van 
batterijen is van essentieel belang om 
ervoor te zorgen dat de eindgebruikers, en 
met name de consumenten, goed en tijdig 
worden geïnformeerd en in het bijzonder 
dat zij een gemeenschappelijke basis 
hebben om verschillende batterijen te 
vergelijken voordat zij hun aankoop doen. 
Draagbare batterijen voor algemeen 
gebruik, batterijen voor lichte 
vervoermiddelen, autobatterijen en 
oplaadbare industriële batterijen moeten 
derhalve worden voorzien van een etiket 
met de informatie over de minimale 
gemiddelde levensduur bij gebruik in 
specifieke toepassingen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Oplaadbare industriële batterijen 
en batterijen voor elektrische voertuigen 
met interne opslag met een capaciteit van 
meer dan 2 kWh moeten van een 
batterijmanagementsysteem zijn voorzien 
dat gegevens opslaat, zodat de conditie en 
de verwachte levensduur van de batterijen 
te allen tijde door de eindgebruiker of 
namens deze optredende derden kan 
worden vastgesteld. Voor de 
herbestemming of herproductie van een 
batterij moet de persoon die de batterij 
heeft gekocht, of een derde die namens 
hem optreedt, te allen tijde toegang hebben 
tot het batterijmanagementsysteem om de 
restwaarde van de batterij te beoordelen, 

(30) Batterijsystemen voor stationaire 
energieopslag, batterijen voor elektrische 
voertuigen met interne opslag met een 
capaciteit van meer dan 2 kWh en 
batterijen voor lichte vervoermiddelen 
moeten in hun batterijmanagementsysteem 
over gegevens beschikken, zodat de 
conditie en de verwachte levensduur van 
de batterijen te allen tijde door de 
eindgebruiker of namens deze optredende 
derden kan worden vastgesteld. Voor de 
herbestemming of herproductie van een 
batterij moet de persoon die de batterij 
heeft gekocht, of een derde die namens 
hem optreedt, toegang hebben tot het 
batterijmanagementsysteem om de 
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het hergebruik, de herbestemming of de 
herproductie van de batterij te 
vergemakkelijken en de batterij ter 
beschikking te stellen van onafhankelijke 
aankoopgroeperingen, als bedoeld in 
Richtlijn (EU) 201/944 van het Europees 
Parlement en de Raad34, die virtuele 
elektriciteitscentrales in elektriciteitsnetten 
exploiteren. Dit voorschrift moet van 
toepassing zijn in aanvulling op het 
Unierecht inzake de typegoedkeuring van 
voertuigen, met inbegrip van de technische 
specificaties die voortvloeien uit de 
werkzaamheden van de informele 
VN/ECE-werkgroep voor elektrische 
voertuigen en het milieu inzake de toegang 
tot gegevens in elektrische voertuigen.

restwaarde van de batterij te beoordelen, 
het hergebruik, de herbestemming of de 
herproductie van de batterij te 
vergemakkelijken en de batterij ter 
beschikking te stellen van onafhankelijke 
aankoopgroeperingen, als bedoeld in 
Richtlijn (EU) 201/944 van het Europees 
Parlement en de Raad, die virtuele 
elektriciteitscentrales in elektriciteitsnetten 
exploiteren. Met het oog op de 
mogelijkheid van slimme oplaadfuncties 
moet het batterijmanagementsysteem voor 
batterijen van elektrische voertuigen ook 
over een communicatiefunctie 
beschikken, onder meer tussen voertuigen 
en het elektriciteitsnet, voertuigen en 
lading, voertuigen onderling, voertuigen 
en powerbanks (draadloze opladers) en 
voertuigen en gebouwen. Deze 
voorschriften moeten van toepassing zijn 
in aanvulling op het Unierecht inzake de 
typegoedkeuring van voertuigen, met 
inbegrip van de technische specificaties die 
voortvloeien uit de werkzaamheden van de 
informele VN/ECE-werkgroep voor 
elektrische voertuigen en het milieu inzake 
de toegang tot gegevens in elektrische 
voertuigen. De technische specificaties die 
gebaseerd zijn op de mondiale technische 
reglementen van de VN/ECE moeten, 
zodra deze van toepassing zijn in het 
Unierecht, als benchmarks worden 
beschouwd voor de gegevens over de 
parameters voor de vaststelling van de 
conditie en de verwachte levensduur van 
batterijen in 
batterijmanagementsystemen.

__________________  
34 Richtlijn (EU) 2019/944 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 juni 2019 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit en tot wijziging 
van Richtlijn 2012/27/EU (PB L 158 van 
14.6.2019, blz. 125).

 

Amendement 11
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Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Een aantal productspecifieke eisen 
in het kader van deze verordening, 
waaronder prestaties, degelijkheid, 
herbestemming en veiligheid, moet worden 
gemeten met behulp van betrouwbare, 
nauwkeurige en reproduceerbare methoden 
waarbij algemeen erkende geavanceerde 
meet- en berekeningsmethoden in acht 
worden genomen. Om 
handelsbelemmeringen op de interne markt 
te voorkomen, moeten de normen op het 
niveau van de Unie worden 
geharmoniseerd. Deze methoden en 
normen moeten, voor zover mogelijk, 
rekening houden met het werkelijke 
gebruik van batterijen, een afspiegeling 
zijn van het gemiddelde 
consumentengedrag en robuust zijn om 
opzettelijke en onopzettelijke ontwijking te 
ontmoedigen. Zodra een verwijzing naar 
een dergelijke norm is vastgesteld 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1025/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad35 en in het Publicatieblad van de 
Europese Unie is bekendgemaakt, moet 
een vermoeden van overeenstemming met 
de op basis van deze verordening 
vastgestelde productspecifieke eisen 
worden vastgesteld, mits de resultaten van 
dergelijke methoden aantonen dat de 
minimumwaarden die voor die wezenlijke 
eisen zijn vastgesteld, worden bereikt. 
Indien bij de toepassing van 
productspecifieke eisen nog geen normen 
zijn gepubliceerd, moet de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen 
gemeenschappelijke specificaties 
vaststellen en moet de naleving van die 
specificaties ook het vermoeden van 
conformiteit doen ontstaan. In gevallen 
waarin de gemeenschappelijke specificaties 
in een later stadium tekortkomingen blijken 
te vertonen, moet de Commissie de 

(31) Een aantal productspecifieke eisen 
in het kader van deze verordening, 
waaronder prestaties, degelijkheid, 
herbestemming en veiligheid, moet worden 
gemeten met behulp van betrouwbare, 
nauwkeurige en reproduceerbare methoden 
waarbij algemeen erkende geavanceerde 
meetmethoden, normen en 
berekeningsmethoden in acht worden 
genomen. Om handelsbelemmeringen op 
de interne markt te voorkomen, moeten de 
normen op het niveau van de Unie worden 
geharmoniseerd. Deze methoden en 
normen moeten, voor zover mogelijk, 
rekening houden met het werkelijke 
gebruik van batterijen, een afspiegeling 
zijn van het gemiddelde 
consumentengedrag en robuust zijn om 
opzettelijke en onopzettelijke ontwijking te 
ontmoedigen. Zodra een verwijzing naar 
een dergelijke norm is vastgesteld 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1025/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad en in het Publicatieblad van de 
Europese Unie is bekendgemaakt, moet 
een vermoeden van overeenstemming met 
de op basis van deze verordening 
vastgestelde productspecifieke eisen 
worden vastgesteld, mits de resultaten van 
dergelijke methoden aantonen dat de 
minimumwaarden die voor die wezenlijke 
eisen zijn vastgesteld, worden bereikt. Om 
doublures inzake normen te voorkomen, 
om de efficiëntie te maximaliseren en om 
de hoogste deskundigheid en 
allernieuwste kennis te integreren, moet 
de Commissie een of meer Europese 
normalisatie-instellingen verzoeken een 
norm op te stellen indien een dergelijke 
norm ontbreekt. Indien bij de toepassing 
van productspecifieke eisen nog geen 
normen zijn gepubliceerd of indien de 
betreffende Europese normalisatie-
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betrokken gemeenschappelijke 
specificaties bij uitvoeringshandeling 
wijzigen of intrekken.

instelling niet op bevredigende wijze 
reageert, moet de Commissie in 
uitzonderlijke, gemotiveerde gevallen en 
na overleg met de relevante 
belanghebbenden door middel van 
uitvoeringshandelingen 
gemeenschappelijke specificaties 
vaststellen en moet de naleving van die 
specificaties ook het vermoeden van 
conformiteit doen ontstaan. In gevallen 
waarin de gemeenschappelijke specificaties 
in een later stadium tekortkomingen blijken 
te vertonen, moet de Commissie de 
betrokken gemeenschappelijke 
specificaties bij uitvoeringshandeling 
wijzigen of intrekken.

__________________  
35 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 betreffende Europese 
normalisatie, tot wijziging van de 
Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG 
van de Raad alsmede de 
Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
en tot intrekking van 
Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 
Besluit nr. 1673/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad (PB 
L 316 van 14.11.2012, blz. 12).

 

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Actieve betrokkenheid bij 
de werkzaamheden van internationale 
normalisatie-instellingen is een 
belangrijke strategische voorwaarde om 
toekomstige technologieën op de markt te 
brengen. In sommige gevallen is de Unie 
onvoldoende vertegenwoordigd in deze 
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normalisatie-instellingen. Daarom moeten 
de Commissie en de lidstaten het werk van 
Europese bedrijven voor deze 
internationale normalisatie-instellingen 
actief ondersteunen. Alvorens de 
vaststelling van normen door middel van 
secundaire wetgeving te overwegen, 
beoordeelt de Commissie zorgvuldig de 
werkzaamheden die op internationaal 
niveau zijn verricht.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 ter) De Commissie moet zorgen 
voor consistentie met betrekking tot de 
geharmoniseerde normen en 
gemeenschappelijke specificaties die in 
deze verordening zijn vastgesteld en een 
consistente aanpak hanteren voor 
geharmoniseerde normen en 
gemeenschappelijke specificaties bij de 
herziening van Verordening (EU) 
nr. 1025/2012.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Het moet mogelijk zijn om 
informatie over de conformiteit met alle 
handelingen van de Unie die van 
toepassing zijn op batterijen online te 
geven in de vorm van één enkele EU-
conformiteitsverklaring voor een effectieve 
toegang tot informatie ten behoeve van het 
markttoezicht, voor de aanpassing aan 
nieuwe technologieën en om veerkracht te 
garanderen in het geval van wereldwijde 

(32) Informatie over de conformiteit met 
alle handelingen van de Unie die van 
toepassing zijn op batterijen, kan online 
worden verstrekt in de vorm van één 
enkele EU-conformiteitsverklaring, voor 
een effectieve toegang tot informatie ten 
behoeve van het markttoezicht, voor de 
aanpassing aan nieuwe technologieën en 
om veerkracht te garanderen in het geval 
van wereldwijde crises, zoals de COVID-
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crises, zoals de COVID-19-pandemie. 19-pandemie.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) In de gekozen modules wordt 
echter geen rekening gehouden met 
bepaalde specifieke aspecten van batterijen 
en daarom is het noodzakelijk de gekozen 
modules voor de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure aan te 
passen. Om rekening te houden met de 
nieuwheid en de complexiteit van de 
duurzaamheids-, veiligheids- en 
etiketteringsvoorschriften van deze 
verordening en om ervoor te zorgen dat de 
in de handel gebrachte batterijen aan de 
wettelijke eisen voldoen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ten aanzien van het wijzigen 
van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures door 
verificatiestappen toe te voegen of de 
beoordelingsmodule te wijzigen, op grond 
van de ontwikkelingen op de batterijmarkt 
of in de waardeketen van batterijen.

(35) In de gekozen modules wordt 
echter geen rekening gehouden met 
bepaalde specifieke aspecten van batterijen 
en daarom is het noodzakelijk de gekozen 
modules voor de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure aan te 
passen. Om rekening te houden met de 
nieuwheid en de complexiteit van de 
duurzaamheids-, veiligheids-, 
etiketterings- en informatievoorschriften 
van deze verordening en om ervoor te 
zorgen dat de in de handel gebrachte 
batterijen aan de wettelijke eisen voldoen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ten aanzien van het wijzigen 
van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures door 
verificatiestappen toe te voegen of de 
beoordelingsmodule te wijzigen, op grond 
van de ontwikkelingen op de batterijmarkt 
of in de waardeketen van batterijen. Er zijn 
robuuste 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
nodig om de naleving van de 
duurzaamheidsvoorschriften en van de in 
deze verordening vervatte 
zorgvuldigheidseisen voor de waardeketen 
te waarborgen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Gezien de nieuwheid en de 
complexiteit van de duurzaamheids-, 
veiligheids- en etiketteringsvoorschriften 
voor batterijen en om te zorgen voor een 
consistent kwaliteitsniveau van de 
conformiteitsbeoordeling van batterijen, 
moeten eisen worden vastgesteld voor de 
aanmeldende autoriteiten die betrokken 
zijn bij de beoordeling en aanmelding van 
en het toezicht op aangemelde instanties. 
Met name moet ervoor worden gezorgd dat 
de aanmeldende autoriteit objectief en 
onpartijdig is met betrekking tot haar 
activiteiten. Voorts moeten de 
aanmeldende autoriteiten worden verplicht 
de vertrouwelijkheid van de verkregen 
informatie te waarborgen, maar moeten zij 
desondanks informatie over aangemelde 
instanties kunnen uitwisselen met de 
nationale autoriteiten, de aanmeldende 
autoriteiten van andere lidstaten en de 
Commissie om consistentie in de 
conformiteitsbeoordeling te waarborgen.

(38) Gezien de nieuwheid en de 
complexiteit van de duurzaamheids-, 
prestatie-, veiligheids-, etiketterings- en 
informatievoorschriften voor batterijen en 
om te zorgen voor een consistent 
kwaliteitsniveau van de 
conformiteitsbeoordeling van batterijen, 
moeten eisen worden vastgesteld voor de 
aanmeldende autoriteiten die betrokken 
zijn bij de beoordeling en aanmelding van 
en het toezicht op aangemelde instanties. 
Met name moet ervoor worden gezorgd dat 
de aanmeldende autoriteit objectief en 
onpartijdig is met betrekking tot haar 
activiteiten en genoeg technisch 
competente medewerkers telt om haar 
taken te kunnen uitvoeren. Voorts moeten 
de aanmeldende autoriteiten worden 
verplicht de vertrouwelijkheid van de 
verkregen informatie te waarborgen, maar 
moeten zij desondanks informatie over 
aangemelde instanties kunnen uitwisselen 
met de nationale autoriteiten, de 
aanmeldende autoriteiten van andere 
lidstaten en de Commissie om consistentie 
in de conformiteitsbeoordeling te 
waarborgen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Het is van essentieel belang dat alle 
aangemelde instanties hun taken op 
hetzelfde niveau en onder dezelfde 
voorwaarden van eerlijke concurrentie en 
autonomie uitvoeren. Daarom moeten eisen 
worden vastgesteld voor 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die 
aangemeld wensen te worden om 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten te 
verrichten. Deze eisen moeten van 

(39) Het is van essentieel belang dat alle 
aangemelde instanties hun taken op 
hetzelfde niveau en onder dezelfde 
voorwaarden van eerlijke concurrentie en 
autonomie uitvoeren. Daarom moeten eisen 
worden vastgesteld voor 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die 
aangemeld wensen te worden om 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten te 
verrichten. Deze eisen moeten van 
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toepassing blijven als voorwaarde voor het 
behoud van de bevoegdheid van de 
aangemelde instantie. Om haar autonomie 
te waarborgen, moeten de aangemelde 
instantie en het personeel dat zij in dienst 
heeft, onafhankelijk kunnen blijven van de 
marktdeelnemers in de waardeketen van de 
batterijen en van andere bedrijven, met 
inbegrip van brancheorganisaties en 
moeder- en dochterondernemingen. De 
aangemelde instantie moet haar 
onafhankelijkheid gedocumenteerd kunnen 
aantonen en deze documentatie aan de 
aanmeldende autoriteit kunnen overleggen.

toepassing blijven als voorwaarde voor het 
behoud van de bevoegdheid van de 
aangemelde instantie. Om haar autonomie 
te waarborgen, moeten de aangemelde 
instantie en het personeel dat zij in dienst 
heeft, onafhankelijk kunnen blijven van de 
marktdeelnemers in de waardeketen van de 
batterijen en van andere bedrijven, met 
inbegrip van brancheorganisaties en 
moeder- en dochterondernemingen. De 
aangemelde instantie moet haar 
onafhankelijkheid gedocumenteerd kunnen 
aantonen en deze documentatie aan de 
aanmeldende autoriteit kunnen overleggen. 
Ook moeten roulerende teams en 
passende “afkoelingsperioden” worden 
gegarandeerd.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Aangezien de door de aangemelde 
instanties in een lidstaat aangeboden 
diensten betrekking kunnen hebben op 
batterijen die in de hele Unie in de handel 
worden aangeboden, moeten de andere 
lidstaten en de Commissie in de 
gelegenheid worden gesteld om bezwaar te 
maken tegen een aangemelde instantie. Om 
eenvormige voorwaarden voor de 
uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend om de aanmeldende autoriteit te 
verzoeken corrigerende maatregelen te 
nemen wanneer een aangemelde instantie 
niet of niet meer aan de eisen van deze 
verordening voldoet.

(42) Aangezien de door de aangemelde 
instanties in een lidstaat aangeboden 
diensten betrekking kunnen hebben op 
batterijen die in de hele Unie in de handel 
worden aangeboden, moeten de andere 
lidstaten, de Commissie, marktdeelnemers 
en relevante belanghebbenden in de 
gelegenheid worden gesteld om bezwaar te 
maken tegen een aangemelde instantie. De 
Commissie moet tijdens de 
onderzoeksprocedure een overeenkomstig 
Verordening (EU) 2019/1020 aangewezen 
Unietestfaciliteit om advies vragen. Om 
eenvormige voorwaarden voor de 
uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend om de aanmeldende autoriteit te 
verzoeken corrigerende maatregelen te 
nemen wanneer een aangemelde instantie 
niet of niet meer aan de eisen van deze 
verordening voldoet.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Om de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure, de 
certificering en uiteindelijk de 
markttoegang te vergemakkelijken en te 
versnellen en gezien de nieuwheid en 
complexiteit van de duurzaamheids-, 
veiligheids- en etiketteringsvoorschriften 
voor batterijen is het van cruciaal belang 
dat aangemelde instanties voortdurend 
toegang hebben tot alle benodigde 
testapparatuur en testfaciliteiten en dat zij 
de procedures toepassen zonder onnodige 
lasten voor de marktdeelnemers te creëren. 
Om dezelfde reden, en om de gelijke 
behandeling van marktdeelnemers te 
waarborgen, moeten de aangemelde 
instanties de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
consistent toepassen.

(43) Om de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure, de 
certificering en uiteindelijk de 
markttoegang te vergemakkelijken en te 
versnellen en gezien de nieuwheid en 
complexiteit van de duurzaamheids-, 
veiligheids-, etiketterings- en 
informatievoorschriften voor batterijen is 
het van cruciaal belang dat aangemelde 
instanties voortdurend toegang hebben tot 
alle benodigde testapparatuur en 
testfaciliteiten en dat zij de procedures 
toepassen zonder onnodige lasten voor de 
marktdeelnemers te creëren. Om dezelfde 
reden, en om de gelijke behandeling van 
marktdeelnemers te waarborgen, moeten de 
aangemelde instanties de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
consistent toepassen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45 bis) Consumenten en 
consumentenorganisaties moeten niet-
naleving van deze verordening 
rechtstreeks aan de 
markttoezichtautoriteiten kunnen melden.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 52
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Er moet worden gewaarborgd dat 
batterijen uit derde landen die de markt van 
de Unie binnenkomen, voldoen aan de 
voorschriften van deze verordening, 
ongeacht of zij als zelfstandige batterijen 
worden ingevoerd of deel uitmaken van 
producten, en met name dat de fabrikanten 
passende 
conformiteitsbeoordelingsprocedures met 
betrekking tot deze batterijen hebben 
uitgevoerd. Daarom moet worden bepaald 
dat importeurs ervoor moeten zorgen dat 
de batterijen die zij in de handel brengen 
en in gebruik nemen, aan de eisen van deze 
verordening voldoen en dat de CE-
markering op batterijen en de door de 
fabrikanten opgestelde documentatie 
beschikbaar zijn voor inspectie door de 
nationale autoriteiten.

(52) Er moet worden gewaarborgd dat 
batterijen uit derde landen die de markt van 
de Unie binnenkomen, voldoen aan de 
voorschriften van deze verordening, 
sociale en milieuvoorschriften 
inbegrepen, ongeacht of zij als 
zelfstandige batterijen worden ingevoerd of 
deel uitmaken van producten, en met name 
dat de fabrikanten passende 
conformiteitsbeoordelingsprocedures met 
betrekking tot deze batterijen hebben 
uitgevoerd. Bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan het garanderen dat de 
controles door derden van de 
voorschriften van deze verordening met 
betrekking tot het productieproces van 
batterijen robuust en onafhankelijk zijn. 
De naleving van de 
koolstofvoetafdrukverklaring, het gehalte 
aan gerecycled materiaal en de 
zorgvuldigheidsverplichtingen op het 
gebied van mensenrechten en milieu moet 
daarom volledig worden gewaarborgd. 
Daarom moet worden bepaald dat 
importeurs ervoor moeten zorgen dat de 
batterijen die zij in de handel brengen en in 
gebruik nemen, aan de eisen van deze 
verordening voldoen en dat de CE-
markering op batterijen en de door de 
fabrikanten opgestelde documentatie 
beschikbaar zijn voor inspectie door de 
nationale autoriteiten. Die autoriteiten 
moeten, met name wanneer zij controles 
uitvoeren van producten die de markt van 
de Unie binnenkomen vanuit derde 
landen, zorgen voor een consistente 
handhaving van het recht van de Unie 
door middel van een doeltreffend en 
uniform controleniveau, overeenkomstig 
Verordening (EU) 2019/1020.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 53
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Bij het in de handel brengen of in 
gebruik nemen van een batterij moet elke 
importeur op de batterij de naam van de 
importeur, diens geregistreerde 
handelsnaam of geregistreerde 
handelsmerk en postadres vermelden. In 
uitzonderingen moet worden voorzien in 
gevallen waarin de afmetingen van de 
batterij dit niet toelaten. Dit geldt ook voor 
gevallen waarin de importeur de 
verpakking zou moeten openen om de 
naam en het adres op de batterij te plaatsen 
of indien de batterij te klein is om deze 
informatie aan te brengen.

(53) Bij het in de handel brengen of in 
gebruik nemen van een batterij moet elke 
importeur op de batterij de naam van de 
importeur, diens geregistreerde 
handelsnaam of geregistreerde 
handelsmerk en postadres, e-mailadres en 
telefoonnummer vermelden. In 
uitzonderingen moet worden voorzien in 
gevallen waarin de afmetingen van de 
batterij dit niet toelaten omdat de batterij te 
klein is om deze informatie aan te 
brengen. Ook moet worden voorzien in 
uitzonderingen in gevallen waarin de 
importeur de verpakking zou moeten 
openen om de naam en de andere 
contactgegevens op de batterij te plaatsen. 
In die uitzonderlijke gevallen moet de 
importeur deze informatie in een bij de 
batterij gevoegd document of op een 
andere onmiddellijk toegankelijke wijze 
verstrekken. Indien er een verpakking is, 
moet deze informatie daarop worden 
vermeld.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Omdat distributeurs en importeurs 
dicht bij de markt staan, moeten zij worden 
betrokken bij de markttoezichttaken van de 
nationale autoriteiten en moeten zij bereid 
zijn actief medewerking te verlenen en 
deze autoriteiten alle nodige informatie 
over de betrokken batterij te verstrekken.

(56) Omdat distributeurs, importeurs en 
fulfilmentdienstverleners, met inbegrip 
van marktplaatsen, dicht bij de markt 
staan, moeten zij worden betrokken bij de 
markttoezichttaken van de nationale 
autoriteiten en moeten zij bereid zijn actief 
medewerking te verlenen en deze 
autoriteiten alle nodige informatie over de 
betrokken batterij te verstrekken.

Amendement 24
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Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Door de traceerbaarheid van een 
batterij in de hele toeleveringsketen te 
garanderen, wordt het markttoezicht 
eenvoudiger en efficiënter. Een efficiënt 
traceringssysteem vergemakkelijkt de taak 
van de markttoezichtautoriteiten om 
marktdeelnemers op te sporen die niet-
conforme batterijen in de handel hebben 
gebracht, op de markt hebben aangeboden 
of in gebruik hebben genomen. De 
marktdeelnemers moeten daarom worden 
verplicht de informatie over hun transacties 
met batterijen gedurende een bepaalde 
periode te bewaren.

(57) Door de traceerbaarheid van een 
batterij in de hele toeleveringsketen te 
garanderen, wordt het markttoezicht 
eenvoudiger en efficiënter en beschikken 
de consumenten over transparantie. Een 
efficiënt traceringssysteem 
vergemakkelijkt de taak van de 
markttoezichtautoriteiten om 
marktdeelnemers op te sporen die niet-
conforme batterijen in de handel hebben 
gebracht, op de markt hebben aangeboden 
of in gebruik hebben genomen. De 
marktdeelnemers moeten daarom worden 
verplicht de informatie over hun transacties 
met batterijen gedurende een bepaalde 
periode te bewaren, onder meer in 
elektronische vorm.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Slechts enkele landen leveren deze 
grondstoffen en in sommige gevallen 
kunnen de lage bestuurlijke normen de 
sociale en milieuproblemen verergeren. De 
ontginning en raffinage van zowel kobalt 
als nikkel brengen een groot aantal sociale 
en milieurisico’s met zich mee, met 
inbegrip van mogelijke gevaren voor het 
milieu en gevaren voor de menselijke 
gezondheid. Hoewel de sociale en 
milieueffecten met betrekking tot 
natuurlijk grafiet minder ernstig zijn, gaat 
de ontginning ervan samen met een hoge 
mate van ambachtelijke en kleinschalige 
activiteiten die grotendeels in informeel 
verband worden uitgevoerd en grote 
gevolgen voor de gezondheid en het milieu 
kunnen hebben, onder meer in het geval 

(59) Slechts enkele landen leveren deze 
grondstoffen en in sommige gevallen 
kunnen de lage bestuurlijke normen de 
sociale en milieuproblemen verergeren. De 
ontginning en raffinage van kobalt, koper, 
nikkel en bauxiet brengen een groot aantal 
sociale en milieurisico’s met zich mee, met 
inbegrip van mogelijke gevaren voor het 
milieu en gevaren voor de menselijke 
gezondheid. Hoewel de sociale en 
milieueffecten met betrekking tot 
natuurlijk grafiet minder ernstig zijn, gaat 
de ontginning ervan samen met een hoge 
mate van ambachtelijke en kleinschalige 
activiteiten die grotendeels in informeel 
verband worden uitgevoerd en grote 
gevolgen voor de gezondheid en het milieu 
kunnen hebben, onder meer in het geval 
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van een gebrek aan toezicht en 
herstelprocessen bij de sluiting van mijnen, 
met de aantasting van ecosystemen en de 
bodem tot gevolg. De verwachte toename 
van het gebruik van lithium voor de 
productie van batterijen zal de winnings- 
en raffinageactiviteiten waarschijnlijk 
verder onder druk zetten, als gevolg 
waarvan wordt aanbevolen lithium op te 
nemen in de verplichtingen ten aanzien van 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen. De verwachte enorme 
stijging in de vraag naar batterijen in de 
Unie mag niet leiden tot een toename van 
dergelijke milieu- en sociale risico’s.

van een gebrek aan toezicht en 
herstelprocessen bij de sluiting van mijnen, 
met de aantasting van ecosystemen en de 
bodem tot gevolg. De verwachte toename 
van het gebruik van lithium voor de 
productie van batterijen zal de winnings- 
en raffinageactiviteiten waarschijnlijk 
verder onder druk zetten, als gevolg 
waarvan wordt aanbevolen lithium op te 
nemen in de verplichtingen ten aanzien van 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen. De verwachte enorme 
stijging in de vraag naar batterijen in de 
Unie mag niet leiden tot een toename van 
dergelijke milieu- en sociale risico’s.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Een aantal van de betreffende 
grondstoffen, zoals kobalt, lithium en 
natuurlijk grafiet, worden als kritieke 
grondstoffen voor de EU beschouwd38 
waarvan de duurzame winning vereist is 
voor de goede werking van het ecosysteem 
voor batterijen in de EU.

(60) Een aantal van de betreffende 
grondstoffen, zoals bauxiet, kobalt, lithium 
en natuurlijk grafiet, worden als kritieke 
grondstoffen voor de EU beschouwd38 
waarvan de duurzame winning vereist is 
voor de goede werking van het ecosysteem 
voor batterijen in de EU.

__________________ __________________
38 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s, Veerkracht op het 
gebied van kritieke grondstoffen: de weg 
naar een grotere voorzieningszekerheid en 
duurzaamheid uitstippelen 
(COM(2020) 474 final).

38 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s, Veerkracht op het 
gebied van kritieke grondstoffen: de weg 
naar een grotere voorzieningszekerheid en 
duurzaamheid uitstippelen 
(COM(2020) 474 final).

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 62
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) In de Unie zijn algemene 
zorgvuldigheidseisen inzake bepaalde 
mineralen en metalen ingevoerd bij 
Verordening (EU) 2017/821 van het 
Europees Parlement en de Raad39. Die 
verordening heeft echter geen betrekking 
op de mineralen en materialen die worden 
gebruikt voor de productie van batterijen.

(62) In de leidende beginselen van de 
Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten38 bis en de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen38 ter is bepaald dat 
marktdeelnemers zorgvuldigheid moeten 
betrachten om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen op het gebied 
van de mensenrechten en het milieu. In de 
Unie zijn algemene zorgvuldigheidseisen 
inzake bepaalde mineralen en metalen 
ingevoerd bij Verordening (EU) 2017/821 
van het Europees Parlement en de Raad39. 
Die verordening heeft echter geen 
betrekking op de mineralen en materialen 
die worden gebruikt voor de productie van 
batterijen.

__________________ __________________
38 bis Leidende beginselen van de 
Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten, beschikbaar op 
https://www.ohchr.org/documents/publica
tions/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
38 ter OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen, 
beschikbaar op 
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

39 Verordening (EU) 2017/821 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 
2017 tot vaststelling van verplichtingen 
inzake passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor Unie-importeurs 
van tin, tantaal en wolfraam, de 
overeenkomstige ertsen, en goud uit 
conflict- en hoogrisicogebieden (PB L 130 
van 19.5.2017, blz. 1).

39 Verordening (EU) 2017/821 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 
2017 tot vaststelling van verplichtingen 
inzake passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor Unie-importeurs 
van tin, tantaal en wolfraam, de 
overeenkomstige ertsen, en goud uit 
conflict- en hoogrisicogebieden (PB L 130 
van 19.5.2017, blz. 1).

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 63
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Met het oog op de verwachte 
exponentiële stijging van de vraag naar 
batterijen in de EU moeten 
marktdeelnemers die een batterij in de EU 
in de handel brengen derhalve een beleid 
van passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen opzetten. Er moeten 
derhalve vereisten worden vastgesteld voor 
het aanpakken van de sociale en 
milieurisico’s in verband met de winning 
van grondstoffen en de verwerking en 
verhandeling van bepaalde grondstoffen 
voor de productie van batterijen.

(63) De verantwoordelijkheid van 
bedrijven om de mensenrechten, de 
sociale rechten, de menselijke gezondheid 
en het milieu te eerbiedigen, moet gelden 
voor alle activiteiten en zakelijke relaties 
van marktdeelnemers in de gehele 
waardeketen. Aangezien de winning, 
verwerking en verhandeling van bepaalde 
grondstoffen die voor de productie van 
batterijen worden gebruikt bijzondere 
risico’s met zich meebrengt en met het oog 
op de verwachte exponentiële stijging van 
de vraag naar batterijen in de EU moeten 
vereisten worden vastgesteld met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid 
waaraan marktdeelnemers moeten voldoen 
voordat zij een batterij in de EU in de 
handel brengen. Er moeten derhalve 
vereisten worden vastgesteld voor het 
aanpakken van de sociale en milieurisico’s 
in verband met de winning van 
grondstoffen en de verwerking en 
verhandeling van bepaalde grondstoffen 
voor de productie van batterijen, de 
productie zelf alsook alle relevante 
activiteiten.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) De invoering van een op risico’s 
gebaseerd beleid moet gebaseerd zijn op 
internationaal erkende beginselen inzake 
passende zorgvuldigheid, zoals de Tien 
Principes van het Global Compact van de 
Verenigde Naties40, de “Guidelines for 
Social Life Cycle Assessment of 
Products”41, de tripartiete verklaring van de 
IAO betreffende multinationale 
ondernemingen en sociaal beleid42, en de 
OESO Due Diligence Handreiking voor 

(64) De toepassing van een op risico’s 
gebaseerd beleid moet gebaseerd zijn op 
internationaal erkende beginselen inzake 
passende zorgvuldigheid, zoals die welke 
uiteengezet in de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten 
van de Verenigde Naties, de Tien 
Principes van het Global Compact van de 
Verenigde Naties40, de “Guidelines for 
Social Life Cycle Assessment of Products” 
van het UNEP41, de tripartiete verklaring 
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Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen43, die een gemeenschappelijk 
inzicht onder overheden en 
belanghebbenden weerspiegelen, en op de 
specifieke context en omstandigheden van 
marktdeelnemers moeten worden 
afgestemd. Waar het de winning en 
verwerking van, en de handel in, 
natuurlijke mineralen die worden gebruikt 
voor de productie van batterijen betreft, 
vertegenwoordigen de OESO-richtsnoeren 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten uit door conflicten 
getroffen gebieden en risicogebieden44 
(“OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid”) een jarenlange 
inspanning van overheden en 
belanghebbenden om goede praktijken op 
dit gebied vast te stellen.

van de IAO betreffende multinationale 
ondernemingen en sociaal beleid42, de 
OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, en de OESO Due 
Diligence Handreiking voor 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen43, die een gemeenschappelijk 
inzicht onder overheden en 
belanghebbenden weerspiegelen, en op de 
specifieke context en omstandigheden van 
marktdeelnemers moeten worden 
afgestemd. Waar het de winning en 
verwerking van, en de handel in, 
natuurlijke mineralen die worden gebruikt 
voor de productie van batterijen betreft, 
vertegenwoordigen de OESO-richtsnoeren 
inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
verantwoorde bevoorradingsketens van 
bodemschatten uit door conflicten 
getroffen gebieden en risicogebieden44 
(“OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid”) een internationaal 
erkende norm voor de aanpak van de 
specifieke risico’s van grove 
mensenrechtenschendingen bij het 
betrekken van, en de handel in, bepaalde 
grondstoffen tegen de achtergrond van 
conflicten, alsook een jarenlange 
inspanning van overheden en 
belanghebbenden om goede praktijken op 
dit gebied vast te stellen.

__________________ __________________
40 Tien Principes van het Global Compact 
van de Verenigde Naties, beschikbaar op 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles

40 Tien Principes van het Global Compact 
van de Verenigde Naties, beschikbaar op 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles

41 Guidelines for Social Life Cycle 
Assessment of Products van het UNEP; 
beschikbaar op 
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf

41 Guidelines for Social Life Cycle 
Assessment of Products van het UNEP; 
beschikbaar op 
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf

42 Tripartiete verklaring van de IAO 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid, beschikbaar op 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public

42 Tripartiete verklaring van de IAO 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid, beschikbaar op 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public



AD\1245024NL.docx 27/118 PE695.236v02-00

NL

/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf

/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf

43 OECD(2018), OESO Due Diligence 
Handreiking voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen, beschikbaar op 
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-Responsible-
Business-Conduct.pdf

43 OECD (2018), OESO Due Diligence 
Handreiking voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen, beschikbaar op 
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-Responsible-
Business-Conduct.pdf

44 OESO (2016), OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Third Edition, OECD 
Publishing, Parijs, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

44 OESO (2016), OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Third Edition, OECD 
Publishing, Parijs, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Volgens de OESO-richtsnoeren 
voor passende zorgvuldigheid45 is 
passende zorgvuldigheid een permanent, 
proactief en reactief proces op basis 
waarvan bedrijven kunnen waarborgen dat 
zij de mensenrechten eerbiedigen en niet 
bijdragen aan conflicten46. Op risico’s 
gebaseerd beleid inzake passende 
zorgvuldigheid verwijst naar de 
maatregelen die bedrijven moeten nemen 
om daadwerkelijke of potentiële risico’s te 
identificeren en aan te pakken teneinde de 
nadelige gevolgen die samengaan met hun 
activiteiten of beslissingen inzake het 
betrekken van grondstoffen, te voorkomen 
of te beperken. Bedrijven kunnen de 
risico’s als gevolg van hun activiteiten en 
betrekkingen beoordelen en 
risicobeperkende maatregelen vaststellen 
aan de hand van de relevante normen uit 
hoofde van het nationaal en internationaal 
recht, aanbevelingen van internationale 
organisaties met betrekking tot 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

(65) Volgens deze normen45 is passende 
zorgvuldigheid een permanent, proactief en 
reactief proces op basis waarvan bedrijven 
kunnen waarborgen dat zij de 
mensenrechten en het milieu eerbiedigen 
en niet bijdragen aan conflicten46. Op 
risico’s gebaseerd beleid inzake passende 
zorgvuldigheid verwijst naar de 
maatregelen die bedrijven moeten nemen 
om daadwerkelijke of potentiële risico’s op 
nadelige gevolgen die samengaan met hun 
activiteiten of beslissingen inzake het 
betrekken van grondstoffen, te 
identificeren, te beëindigen, te vermijden 
en te beperken. Marktdeelnemers moeten 
geïnformeerd, doeltreffend en zinvol 
overleg plegen met de getroffen en 
potentieel getroffen rechthebbenden. 
Bedrijven kunnen de risico’s als gevolg 
van hun activiteiten en betrekkingen 
beoordelen en risicobeperkende 
maatregelen, zoals de vereiste van 
aanvullende informatie, onderhandeling 
met het doel om de situatie op te lossen of 
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door de overheid gesteunde instrumenten, 
vrijwillige initiatieven vanuit de 
particuliere sector, alsook het interne 
beleid en de interne systemen van de 
betreffende bedrijven. Aan de hand van 
deze benadering kan het beleid inzake 
passende zorgvuldigheid worden 
afgestemd op het volume van de 
activiteiten van het bedrijf of de 
verhoudingen binnen de toeleveringsketen.

de opschorting of stopzetting van de 
banden met leveranciers, vaststellen aan 
de hand van de relevante normen uit 
hoofde van het nationaal en internationaal 
recht, aanbevelingen van internationale 
organisaties met betrekking tot 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
door de overheid gesteunde instrumenten, 
vrijwillige initiatieven vanuit de 
particuliere sector, alsook het interne 
beleid en de interne systemen van de 
betreffende bedrijven. Aan de hand van 
deze benadering kan het beleid inzake 
passende zorgvuldigheid worden 
afgestemd op het volume van de 
activiteiten van het bedrijf of de 
verhoudingen binnen de toeleveringsketen.

__________________ __________________
45 OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, blz. 15.

45 OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, blz. 15.

46 OESO (2011), OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises, OECD, Parijs; 
OESO (2006), OECD Risk Awareness 
Tool for Multinational Enterprises in Weak 
Governance Zones, OECD, Parijs; en de 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten: 
Implementing the United Nations “Protect, 
Respect and Remedy” Framework, (verslag 
van John Ruggie, de speciale 
vertegenwoordiger van de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties voor de 
mensenrechtenproblematiek in het kader 
van transnationale ondernemingen en 
andere bedrijven, A/HRC/17/31, 
21 maart 2011).

46 OESO (2011), OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises, OECD, Parijs; 
OESO (2006), OECD Risk Awareness 
Tool for Multinational Enterprises in Weak 
Governance Zones, OECD, Parijs; en de 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten: 
Implementing the United Nations “Protect, 
Respect and Remedy” Framework, (verslag 
van John Ruggie, de speciale 
vertegenwoordiger van de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties voor de 
mensenrechtenproblematiek in het kader 
van transnationale ondernemingen en 
andere bedrijven, A/HRC/17/31, 
21 maart 2011).

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 65 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65 bis) Bepaalde ondernemingen, 
met name kleine en middelgrote 
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ondernemingen hebben mogelijk minder 
uitgebreide en formele processen van 
passende zorgvuldigheid nodig, en bij een 
evenredige aanpak onder meer rekening 
kan worden gehouden met elementen als 
de sector waar de onderneming actief is, 
de omvang van de onderneming, de ernst 
en de waarschijnlijkheid van de sociale en 
milieurisico’s die inherent zijn aan haar 
bedrijfsactiviteiten, de context van haar 
activiteiten, ook in geografisch opzicht, 
haar bedrijfsmodel, haar positie in de 
waardeketens en de aard van haar 
producten en diensten. De lidstaten 
moeten marktdeelnemers, met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
specifieke technische bijstand verlenen, 
zodat zij aan de zorgvuldigheidseisen 
kunnen voldoen. Met het oog op het 
verlenen van deze bijstand moeten de 
lidstaten worden bijgestaan door 
overeenkomstig deze verordening 
opgerichte nationale kenniscentra voor 
batterijen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 65 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65 ter) Hoewel regelingen inzake 
passende zorgvuldigheid in de particuliere 
sector marktdeelnemers kunnen 
ondersteunen bij hun beleid inzake 
passende zorgvuldigheid, moeten 
marktdeelnemers individueel 
verantwoordelijk blijven om aan de 
verplichtingen ten aanzien van passende 
zorgvuldigheid als bedoeld in deze 
verordening te voldoen.

Amendement 33
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Voorstel voor een verordening
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Er moet een verplicht beleid inzake 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen worden vastgesteld of 
gewijzigd dat in ieder geval de meest 
gangbare sociale en 
milieurisicocategorieën omvat. Dit moet 
enerzijds betrekking hebben op de huidige 
en te verwachten gevolgen voor het sociale 
leven, met name de mensenrechten, de 
menselijke gezondheid en veiligheid en de 
rechten met betrekking tot de veiligheid en 
de gezondheid op het werk, en anderzijds 
op de huidige en te verwachten gevolgen 
voor het milieu, met name voor het 
watergebruik, de bodembescherming, de 
luchtvervuiling en de biodiversiteit, met 
inbegrip van het gemeenschapsleven.

(66) Er moet een verplicht beleid inzake 
passende zorgvuldigheid in de 
waardeketen worden vastgesteld of 
gewijzigd dat in ieder geval de meest 
gangbare sociale en 
milieurisicocategorieën omvat. Dit moet 
enerzijds betrekking hebben op de huidige 
en te verwachten gevolgen voor het sociale 
leven, met name de mensenrechten, de 
menselijke gezondheid en veiligheid en de 
rechten met betrekking tot de veiligheid en 
de gezondheid op het werk, en anderzijds 
op de huidige en te verwachten gevolgen 
voor het milieu, met name voor het 
watergebruik, de bodembescherming, de 
luchtvervuiling en de biodiversiteit, met 
inbegrip van het gemeenschapsleven.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Waar het de categorieën van sociale 
risico’s betreft moet beleid inzake passende 
zorgvuldigheid gericht zijn op de risico’s 
in de toeleveringsketen van batterijen ten 
aanzien van de bescherming van de 
mensenrechten, met inbegrip van de 
menselijke gezondheid, de bescherming 
van kinderen en de gendergelijkheid, 
overeenkomstig de internationale 
wetgeving inzake de mensenrechten47. Het 
beleid inzake passende zorgvuldigheid 
moet informatie bevatten over de manier 
waarop de marktdeelnemer een bijdrage 
heeft geleverd aan de voorkoming van 
mensenrechtenschendingen en over de 
bestaande instrumenten in de 
bedrijfsstructuur die de marktdeelnemer 
hanteert ter bestrijding van corruptie en 

(67) Waar het de categorieën van sociale 
risico’s betreft moet beleid inzake passende 
zorgvuldigheid gericht zijn op de risico’s 
in de waardeketen van batterijen ten 
aanzien van de bescherming van de 
mensenrechten, met inbegrip van de 
menselijke gezondheid, de bescherming 
van kinderen en de gendergelijkheid, 
overeenkomstig de internationale 
wetgeving inzake de mensenrechten47. Het 
beleid inzake passende zorgvuldigheid 
moet informatie bevatten over de manier 
waarop de marktdeelnemer een bijdrage 
heeft geleverd aan de voorkoming van 
mensenrechtenschendingen en over de 
bestaande instrumenten in de 
bedrijfsstructuur die de marktdeelnemer 
hanteert ter bestrijding van corruptie en 
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omkoping. Het beleid inzake passende 
zorgvuldigheid moet voorts de juiste 
uitvoering waarborgen van de regels van 
de fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie48 zoals 
vermeld in bijlage I bij de tripartiete 
verklaring van de IAO.

omkoping. Het beleid inzake passende 
zorgvuldigheid moet voorts de juiste 
uitvoering waarborgen van de regels van 
de fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie48 zoals 
vermeld in bijlage I bij de tripartiete 
verklaring van de IAO.

__________________ __________________
47 Met inbegrip van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, 
het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, 
het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen, het 
Verdrag inzake de rechten van het kind 
en het Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap.

47 Met inbegrip van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, 
het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, 
het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen, het 
Verdrag inzake de rechten van het kind 
en het Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap.

48 De acht fundamentele verdragen zijn: 1. 
Verdrag betreffende de vrijheid tot het 
oprichten van vakverenigingen en de 
bescherming van het vakverenigingsrecht, 
1948 (nr. 87), 2. Verdrag betreffende het 
recht zich te organiseren en collectief te 
onderhandelen, 1949 (nr. 98), 3. Verdrag 
betreffende de gedwongen arbeid, 1930 
(nr. 29) (en het protocol van 2014), 4. 
Verdrag betreffende de afschaffing van 
gedwongen arbeid, 1957 (nr. 105), 5. 
Verdrag betreffende de minimumleeftijd, 
1973 (nr. 138), 6. Verdrag betreffende de 
ergste vormen van kinderarbeid, 1999 
(nr. 182), 7. Verdrag betreffende gelijke 
beloning, 1951 (nr. 100), 8. Verdrag 
betreffende discriminatie (arbeid en 
beroep), 1958 (nr. 111).

48 De acht fundamentele verdragen zijn: 1. 
Verdrag betreffende de vrijheid tot het 
oprichten van vakverenigingen en de 
bescherming van het vakverenigingsrecht, 
1948 (nr. 87), 2. Verdrag betreffende het 
recht zich te organiseren en collectief te 
onderhandelen, 1949 (nr. 98), 3. Verdrag 
betreffende de gedwongen arbeid, 1930 
(nr. 29) (en het protocol van 2014), 4. 
Verdrag betreffende de afschaffing van 
gedwongen arbeid, 1957 (nr. 105), 5. 
Verdrag betreffende de minimumleeftijd, 
1973 (nr. 138), 6. Verdrag betreffende de 
ergste vormen van kinderarbeid, 1999 
(nr. 182), 7. Verdrag betreffende gelijke 
beloning, 1951 (nr. 100), 8. Verdrag 
betreffende discriminatie (arbeid en 
beroep), 1958 (nr. 111).

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) De verplichtingen ten aanzien van (69) De verplichtingen ten aanzien van 
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passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen inzake de identificatie en 
beperking van sociale en milieurisico’s die 
samengaan met het gebruik van 
grondstoffen voor de productie van 
batterijen, moeten bijdragen aan de 
uitvoering van UNEP-resolutie nr. 19 
inzake de governance van minerale 
bronnen waarin de belangrijke bijdrage van 
de mijnbouwsector aan de verwezenlijking 
van de Agenda 2030 en de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling wordt 
erkend.

passende zorgvuldigheid in de 
waardeketen inzake de identificatie en 
beperking van sociale en milieurisico’s die 
samengaan met het gebruik van 
grondstoffen voor de productie van 
batterijen, moeten bijdragen aan de 
uitvoering van UNEP-resolutie nr. 19 
inzake de governance van minerale 
bronnen waarin de belangrijke bijdrage van 
de mijnbouwsector aan de verwezenlijking 
van de Agenda 2030 en de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling wordt 
erkend.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Overweging 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69 bis) Ook als passende 
zorgvuldigheid wordt betracht, kan zich 
schade voordoen. Marktdeelnemers 
moeten zelf of in samenwerking met 
andere actoren actief voorzien in herstel 
van zulke schade. Zij moeten 
aansprakelijk zijn voor de nadelige 
gevolgen die zij of de entiteiten die zij 
controleren of kunnen controleren, 
hebben veroorzaakt of waartoe zij hebben 
bijgedragen. Personen die getroffen zijn 
door de nadelige gevolgen, moeten recht 
hebben op herstel en moeten toegang tot 
de rechter krijgen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Andere wetgevingsinstrumenten (70) Andere wetgevingsinstrumenten 
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van de EU waarin vereisten betreffende 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen zijn vastgesteld, zijn van 
toepassing voor zover er in deze 
verordening geen specifieke bepalingen 
zijn met dezelfde doelstelling, van dezelfde 
aard en met hetzelfde effect die kunnen 
worden aangepast in het licht van 
toekomstige wetswijzigingen.

van de EU waarin vereisten betreffende 
passende zorgvuldigheid zijn vastgesteld, 
zijn van toepassing op zowel binnen als 
buiten de Unie gevestigde ondernemingen 
die batterijen op de EU-markt willen 
brengen, zodat er een gelijk speelveld 
wordt gewaarborgd, voor zover er in deze 
verordening geen specifieke bepalingen 
zijn met dezelfde doelstelling, van dezelfde 
aard en met hetzelfde effect die kunnen 
worden aangepast in het licht van 
toekomstige wetswijzigingen.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Voor een aanpassing aan de 
ontwikkelingen in de waardeketen van 
batterijen, met inbegrip van veranderingen 
in de reikwijdte en aard van de relevante 
sociale en milieurisico’s, en aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang op het gebied van batterijen en 
de chemische samenstelling van batterijen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ten aanzien van de wijziging 
van de lijst van grondstoffen en 
risicocategorieën en de vereisten voor 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen.

(71) Voor een aanpassing aan de 
ontwikkelingen in de waardeketen van 
batterijen, met inbegrip van veranderingen 
in de reikwijdte en aard van de relevante 
sociale en milieurisico’s, en aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang op het gebied van batterijen en 
de chemische samenstelling van batterijen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ten aanzien van de wijziging 
van de lijst van grondstoffen en 
risicocategorieën en de vereisten voor 
passende zorgvuldigheid in de 
waardeketen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Overweging 89

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(89) Producenten en distributeurs (89) Producenten, distributeurs en 
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moeten actief worden betrokken bij het 
verstrekken van de informatie aan de 
eindgebruikers dat batterijen gescheiden 
moeten worden ingezameld, dat er 
inzamelingssystemen beschikbaar zijn en 
dat de eindgebruikers een belangrijke rol 
spelen bij het uit milieuoogpunt optimaal 
beheer van afgedankte batterijen. Bij de 
bekendmaking van informatie aan alle 
eindgebruikers en de rapportage over 
batterijen moet gebruik worden gemaakt 
van moderne informatietechnologie. De 
informatie moet worden verstrekt via de 
traditionele wegen, zoals buiten, op posters 
en via campagnes op sociale media, of via 
innovatievere middelen, zoals de 
elektronische toegang tot websites via QR-
codes die op de batterij zijn aangebracht.

fulfilmentdienstverleners, met inbegrip 
van onlinemarktplaatsen, moeten actief 
worden betrokken bij het verstrekken van 
de informatie aan de eindgebruikers dat 
batterijen gescheiden moeten worden 
ingezameld, dat er inzamelingssystemen 
beschikbaar zijn en dat de eindgebruikers 
een belangrijke rol spelen bij het uit 
milieuoogpunt optimaal beheer van 
afgedankte batterijen; zij moeten met name 
uitleggen hoe veiligere en schonere 
afvalstromen de uitvoer van afval naar 
derde landen kunnen helpen verminderen 
en de materiaalkringloop binnen de Unie 
kunnen helpen sluiten. Bepalingen 
daartoe, in combinatie met een verbod op 
de uitvoer van afgedankte draagbare 
batterijen, afgedankte batterijen voor 
elektrische voertuigen, afgedankte 
autobatterijen en afgedankte industriële 
batterijen, zouden in aanzienlijke mate 
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking 
van de inzamelingsdoelstellingen, een 
gesloten materiaalkringloop en 
strategische autonomie van de Unie. Bij 
de bekendmaking van informatie aan alle 
eindgebruikers en de rapportage over 
batterijen moet gebruik worden gemaakt 
van moderne informatietechnologie. De 
informatie moet via de traditionele wegen, 
zoals buiten, op posters en via campagnes 
op sociale media, of via innovatievere 
middelen zoals de elektronische toegang 
tot websites via QR-codes die op de batterij 
zijn aangebracht op een toegankelijke en 
begrijpelijke manier worden verstrekt.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Overweging 95

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(95) Bij Verordening (EU) 2019/1020 
van het Europees Parlement en de Raad62 
zijn voorschriften vastgesteld voor 
markttoezicht en controle op producten die 

(95) Bij Verordening (EU) 2019/1020 
van het Europees Parlement en de Raad62 
zijn voorschriften vastgesteld voor 
markttoezicht en controle op producten die 
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de markt van de Unie binnenkomen. Om 
ervoor te zorgen dat producten die vallen 
onder het vrije verkeer van goederen 
voldoen aan eisen die een hoog 
beschermingsniveau bieden voor algemene 
belangen zoals de menselijke gezondheid, 
de veiligheid, de bescherming van 
eigendommen en het milieu, moet die 
verordening van toepassing zijn op 
batterijen die onder deze verordening 
vallen. Daarom moet 
Verordening (EU) 2019/1020 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

de markt van de Unie binnenkomen. Om 
ervoor te zorgen dat producten die vallen 
onder het vrije verkeer van goederen 
voldoen aan eisen die een hoog 
beschermingsniveau bieden voor algemene 
belangen zoals de menselijke gezondheid, 
de veiligheid, de bescherming van 
eigendommen en het milieu, moet die 
verordening van toepassing zijn op 
batterijen die onder deze verordening 
vallen, inclusief batterijen die buiten de 
Unie worden geproduceerd en de EU-
markt worden binnengebracht. Daarom 
moet Verordening (EU) 2019/1020 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

__________________ __________________
62 Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende markttoezicht en 
conformiteit van producten en tot wijziging 
van Richtlijn 2004/42/EG en de 
Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) 
nr. 305/2011 (PB L 169 van 25.6.2019, 
blz. 1).

62 Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende markttoezicht en 
conformiteit van producten en tot wijziging 
van Richtlijn 2004/42/EG en de 
Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) 
nr. 305/2011 (PB L 169 van 25.6.2019, 
blz. 1).

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Overweging 97

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(97) Er moet een procedure bestaan om 
de belanghebbende partijen te informeren 
over de maatregelen die moeten worden 
genomen met betrekking tot batterijen die 
een risico voor de menselijke gezondheid, 
de veiligheid, eigendommen of het milieu 
vormen. Deze procedure moet ook de 
markttoezichtautoriteiten in de lidstaten in 
staat stellen om, samen met de betrokken 
marktdeelnemers, in een vroeg stadium 
tegen dergelijke batterijen op te treden. 
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de 
uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 

(97) Er moet een procedure bestaan om 
de belanghebbende partijen te informeren 
over de maatregelen die moeten worden 
genomen met betrekking tot batterijen die 
een risico voor de menselijke gezondheid, 
de veiligheid, eigendommen of het milieu 
vormen. Deze procedure moet ook de 
markttoezichtautoriteiten in de lidstaten in 
staat stellen om, samen met de betrokken 
marktdeelnemers, in een vroeg stadium 
tegen dergelijke batterijen op te treden. 
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de 
uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
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toegekend om te bepalen of nationale 
maatregelen met betrekking tot niet-
conforme batterijen al dan niet 
gerechtvaardigd zijn.

toegekend zodat zij snel kan bepalen of 
nationale maatregelen met betrekking tot 
niet-conforme batterijen al dan niet 
gerechtvaardigd zijn.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Overweging 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(98) De markttoezichtautoriteiten 
moeten het recht hebben van de 
marktdeelnemers te eisen dat zij 
corrigerende maatregelen nemen op grond 
van bevindingen dat de batterij niet aan de 
eisen van deze verordening voldoet of dat 
de marktdeelnemer de regels inzake het in 
de handel brengen of op de markt 
aanbieden van een batterij, of inzake 
duurzaamheid, veiligheid en etikettering, 
of de passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen overtreedt.

(98) De markttoezichtautoriteiten 
moeten het recht hebben van de 
marktdeelnemers te eisen dat zij 
corrigerende maatregelen nemen op grond 
van bevindingen dat de batterij niet aan de 
eisen van deze verordening voldoet of dat 
de marktdeelnemer de regels inzake het in 
de handel brengen of op de markt 
aanbieden van een batterij, of inzake 
duurzaamheid, veiligheid, etikettering en 
informatie, of de passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen overtreedt.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Overweging 98 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(98 bis) Om de doeltreffendheid en 
consistentie van de tests in de hele Unie in 
het kader van het markttoezicht te 
waarborgen met betrekking tot batterijen, 
en met het oog op de verstrekking van 
onafhankelijk technisch en 
wetenschappelijk advies tijdens de 
evaluaties van batterijen die een risico 
inhouden, moet de Commissie een 
Unietestfaciliteit aanwijzen. Voorts moet 
de naleving van het bij deze verordening 
vastgestelde wetgevingskader van de Unie 
inzake batterijen ook op nationaal niveau 
worden bevorderd door middel van 
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kenniscentra voor batterijen. Dergelijke 
kenniscentra voor batterijen moeten 
worden opgezet door 
markttoezichtautoriteiten en organisaties 
die marktdeelnemers en 
onderzoeksfaciliteiten vertegenwoordigen, 
en moeten worden gefinancierd door 
bedrijven. De centra moeten 
werkzaamheden uitvoeren die tot doel 
hebben de naleving van de voorschriften 
van deze verordening te bevorderen, 
gevallen van niet-naleving te identificeren 
en problemen te beoordelen die in het 
kader van klachtenmechanismen naar 
voren komen, en voor meer 
bewustwording te zorgen en richtsnoeren 
en technisch advies te verstrekken met 
betrekking tot de voorschriften van deze 
verordening.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Overweging 98 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(98 ter) Het vrije verkeer van 
goederen in de Unie stoot vaak op 
belemmeringen op nationaal niveau die 
het ontstaan van een echte interne markt 
in de weg staan en ondernemingen 
kansen ontnemen om zaken te doen en 
zich te ontwikkelen, met name kmo’s, die 
de ruggengraat van de EU-economie 
vormen. De lidstaten moeten daarom ten 
volle gebruikmaken van de mogelijkheid 
om onderling overeenkomsten te sluiten 
om arbitrageprocedures mogelijk te 
maken, zodat geschillen in verband met de 
toegang tot de interne markt voor 
batterijen snel worden beslecht.

Amendement 45
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Voorstel voor een verordening
Overweging 99

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(99) Overheidsopdrachten spelen een 
belangrijke rol bij het verminderen van de 
effecten van menselijke activiteiten op het 
milieu en het stimuleren van de 
markttransformatie naar duurzamere 
producten. Aanbestedende diensten, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2014/24/EU63 van 
het Europees Parlement en de Raad en 
Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad64, en aanbestedende 
instanties zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 2014/25/EU moeten bij de 
aankoop van batterijen of producten die 
batterijen bevatten rekening houden met de 
milieueffecten, om de markt voor schone 
en energie-efficiënte mobiliteit en 
energieopslag te bevorderen en te 
stimuleren en aldus bij te dragen aan de 
doelstellingen van het milieu-, klimaat- en 
energiebeleid van de Unie.

(99) Overheidsopdrachten spelen een 
belangrijke rol bij het verminderen van de 
effecten van menselijke activiteiten op het 
milieu en het stimuleren van de 
markttransformatie naar duurzamere 
producten. Aanbestedende diensten, zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2014/24/EU van 
het Europees Parlement en de Raad en 
Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad, en aanbestedende 
instanties zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 2014/25/EU moeten bij de 
aankoop van batterijen of producten die 
batterijen bevatten rekening houden met de 
milieueffecten en erop toezien dat 
marktdeelnemers de sociale en 
milieuvoorschriften daadwerkelijk 
naleven, om de markt voor schone en 
energie-efficiënte mobiliteit en 
energieopslag te bevorderen en te 
stimuleren. Op die manier dragen zij ook 
bij aan de doelstellingen van het milieu-, 
klimaat- en energiebeleid van de Unie. 
Daarnaast zou ook het verbeteren van de 
toegang van kmo’s tot 
overheidsopdrachten op de markt voor 
batterijen en het aanmoedigen van lokale 
belanghebbenden in de Unie om deel te 
nemen aanzienlijk bijdragen tot het 
bereiken van die doelstellingen.

__________________  
63 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 
2014 betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 65).

 

64 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 
2014 betreffende het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten en houdende intrekking van 
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Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 243).

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Overweging 101 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(101 bis) Net als distributeurs spelen 
eindgebruikers een belangrijke rol bij het 
maximaliseren van de gescheiden 
inzameling van afgedankte batterijen en 
het bereiken van een hoog niveau van 
materiaalterugwinning. Daarom moeten 
de lidstaten statiegeldregelingen invoeren 
waarmee consumenten en andere 
eindgebruikers er effectief toe worden 
aangespoord om batterijen, met name 
draagbare batterijen voor algemeen 
gebruik, terug in te leveren, zodat deze 
kunnen worden verwerkt en gerecycled. 
Consumenten en andere eindgebruikers 
moeten ook op duidelijke en begrijpelijke 
wijze worden ingelicht over dergelijke 
regelingen en restitutiebedragen.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Overweging 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(105) De Commissie moet onmiddellijk 
toepasselijke uitvoeringshandelingen 
vaststellen om te bepalen of een nationale 
maatregel die is genomen met betrekking 
tot een batterij die aan de eisen voldoet en 
een risico vormt, al dan niet 
gerechtvaardigd is wanneer in naar behoren 
gemotiveerde gevallen met betrekking tot 
de bescherming van de menselijke 
gezondheid, de veiligheid, eigendommen 
of het milieu, dwingende redenen van 

(105) De Commissie moet zonder uitstel 
onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vaststellen om te 
bepalen of een nationale maatregel die is 
genomen met betrekking tot een batterij die 
aan de eisen voldoet en een risico vormt, al 
dan niet gerechtvaardigd is wanneer in naar 
behoren gemotiveerde gevallen met 
betrekking tot de bescherming van de 
menselijke gezondheid, de veiligheid, 
eigendommen of het milieu, dwingende 
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urgentie dit vereisen. redenen van urgentie dit vereisen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Overweging 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(106) De lidstaten moeten regels 
vaststellen voor de sancties die van 
toepassing zijn op inbreuken op deze 
verordening en ervoor zorgen dat deze 
regels worden gehandhaafd. De 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

(106) De lidstaten moeten regels 
vaststellen voor de sancties die van 
toepassing zijn op inbreuken op deze 
verordening en ervoor zorgen dat deze 
regels worden gehandhaafd. De 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn en moeten 
ook gelden voor natuurlijke personen die 
inbreuken begaan, in overeenstemming 
met het nationale recht en waar nodig om 
de volledige handhaving van de in deze 
verordening vastgestelde verplichtingen te 
waarborgen. De Commissie herziet de 
door de lidstaten vastgestelde sancties en 
stelt zo nodig eventuele wijzigingen voor 
met het oog op een geharmoniseerde 
handhaving in de hele Unie.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(107) Gezien de noodzaak om een hoog 
niveau van milieubescherming te 
waarborgen en de noodzaak om rekening te 
houden met nieuwe ontwikkelingen op 
basis van wetenschappelijke feiten, moet 
de Commissie bij het Europees Parlement 
en de Raad een verslag overleggen 
betreffende de uitvoering van deze 
verordening en de effecten ervan voor het 
milieu en de werking van de interne markt. 
De Commissie moet in haar verslag een 
evaluatie opnemen van de bepalingen 

(107) Gezien de noodzaak om een hoog 
niveau van milieubescherming te 
waarborgen en de noodzaak om rekening te 
houden met nieuwe ontwikkelingen op 
basis van wetenschappelijke feiten, moet 
de Commissie bij het Europees Parlement 
en de Raad een verslag overleggen 
betreffende de uitvoering van deze 
verordening, de effecten ervan voor het 
milieu en de werking van de interne markt 
en de bijdrage ervan tot de 
totstandbrenging van een leidende rol en 
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inzake de duurzaamheids-, veiligheids-, 
etiketterings- en informatiecriteria, van de 
maatregelen voor het beheer van 
afgedankte batterijen en van de vereisten 
voor passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen. In voorkomend geval 
moet het verslag vergezeld gaan van een 
voorstel tot wijziging van de 
desbetreffende bepalingen van deze 
verordening.

strategische autonomie van de Unie in de 
sector. De Commissie moet in haar verslag 
een evaluatie opnemen van de bepalingen 
inzake de duurzaamheids-, veiligheids-, 
etiketterings- en informatiecriteria, van de 
maatregelen voor het beheer van 
afgedankte batterijen en van de vereisten 
voor passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen. In voorkomend geval 
moet het verslag vergezeld gaan van een 
voorstel tot wijziging van de 
desbetreffende bepalingen van deze 
verordening.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Overweging 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(110) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de werking van de 
interne markt waarborgen en er 
tegelijkertijd voor zorgen dat de in de 
handel gebrachte batterijen voldoen aan de 
eisen die een hoog beschermingsniveau 
van de menselijke gezondheid, de 
veiligheid, eigendommen en het milieu 
bieden, niet voldoende door de lidstaten 
kan worden verwezenlijkt, maar gezien de 
noodzaak van harmonisatie beter op het 
niveau van de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
vaststellen, overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in datzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan wat nodig 
is om deze doelstelling te verwezenlijken,

(110) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de werking van de 
interne markt waarborgen, de Unie in staat 
stellen een leidende rol in te nemen en 
strategische autonomie te verwerven, en er 
tegelijkertijd voor zorgen dat de in de 
handel gebrachte batterijen – inclusief 
batterijen die buiten de Unie worden 
geproduceerd en de EU-markt worden 
binnengebracht – voldoen aan de eisen die 
een hoog beschermingsniveau van de 
menselijke gezondheid, de veiligheid, 
eigendommen, sociale normen en het 
milieu bieden, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar 
gezien de noodzaak van harmonisatie beter 
op het niveau van de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
vaststellen, overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in datzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan wat nodig 
is om deze doelstelling te verwezenlijken,
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden 
vereisten vastgesteld inzake 
duurzaamheid, veiligheid, etikettering en 
informatie om het in de handel brengen of 
in gebruik nemen van batterijen toe te 
staan, alsmede voorschriften voor de 
inzameling, verwerking en recycling van 
afgedankte batterijen.

1. Bij deze verordening worden 
vereisten vastgesteld inzake sociale en 
milieuduurzaamheid, veiligheid, 
etikettering en informatie om het in de 
handel brengen of in gebruik nemen van 
batterijen toe te staan, alsmede 
voorschriften voor de inzameling, 
verwerking, voorbereiding voor 
hergebruik, herbestemming en 
herproductie en recycling van afgedankte 
batterijen, teneinde een hoog 
beschermingsniveau te bieden voor 
openbare belangen, zoals gezondheid en 
veiligheid, consumentenbescherming, 
milieubescherming en stimulering van 
innovatie en het gebruik van ruim 
beschikbare alternatieve grondstoffen.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing 
op alle batterijen, namelijk draagbare 
batterijen, autobatterijen, batterijen voor 
elektrische voertuigen en industriële 
batterijen, ongeacht hun vorm, volume, 
gewicht, ontwerp, materiaalsamenstelling, 
gebruik of doel. Zij is ook van toepassing 
op batterijen die in andere producten zijn 
ingebouwd of die aan andere producten 
zijn toegevoegd.

2. Deze verordening is van toepassing 
op alle batterijen, namelijk draagbare 
batterijen, batterijen voor lichte 
vervoermiddelen, met inbegrip van 
batterijen voor lichte vervoermiddelen, 
autobatterijen, batterijen voor elektrische 
voertuigen en industriële batterijen, 
ongeacht hun vorm, volume, gewicht, 
ontwerp, materiaalsamenstelling, gebruik 
of doel. Zij is ook van toepassing op 
batterijen die in andere producten zijn 
ingebouwd of die aan andere producten 
zijn toegevoegd.
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21) “QR-code”: een 
matrixstreepjescode die een koppeling 
vormt met informatie over een 
batterijmodel;

21) “QR-code”: een machineleesbare 
matrixcode die een koppeling vormt met 
informatie over een batterijmodel;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33) “conformiteitsbeoordeling”: het 
proces waarin wordt aangetoond of 
voldaan is aan de in deze verordening 
vastgestelde duurzaamheids-, veiligheids- 
en etiketteringsvoorschriften voor een 
batterij;

33) “conformiteitsbeoordeling”: het 
proces waarin wordt aangetoond of 
voldaan is aan de in deze verordening 
vastgestelde sociale, milieu-, 
duurzaamheids-, veiligheids- en 
etiketterings- en informatievoorschriften 
voor een batterij;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36) “zorgvuldigheidseisen in de 
toeleveringsketen”: de verplichtingen van 
de marktdeelnemer die een oplaadbare 
industriële batterij of een batterij voor 
elektrische voertuigen in de handel brengt 
met betrekking tot zijn beheersysteem, 
risicobeheer, externe verificaties door 
aangemelde instanties en de bekendmaking 
van informatie met het oog op de 
vaststelling en aanpak van huidige en 
potentiële risico’s in verband met de 
aankoop, verwerking en verhandeling van 

36) “zorgvuldigheidseisen in de 
waardeketen”: de verplichtingen van de 
marktdeelnemer die een batterij in de 
handel brengt met betrekking tot sociale en 
milieurisicocategorieën, zijn 
beheersysteem, risicobeheer, externe 
verificaties door aangemelde instanties en 
de bekendmaking van informatie met het 
oog op de vaststelling, voorkoming en 
aanpak van huidige en potentiële risico’s in 
verband met de aankoop, verwerking en 
verhandeling van de voor de productie van 
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de voor de productie van batterijen 
benodigde grondstoffen;

batterijen benodigde grondstoffen, 
chemische stoffen en secundaire 
grondstoffen in verband met zijn 
productieactiviteiten en in verband met 
alle andere zakelijke relaties;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36 bis) “waardeketen”: alle activiteiten, 
verrichtingen, zakelijke relaties en 
investeringsketens van een onderneming, 
met inbegrip van entiteiten waarmee de 
onderneming een directe of indirecte 
zakelijke relatie heeft, upstream en 
downstream, en die:
– producten, onderdelen van producten of 
diensten leveren die bijdragen tot de eigen 
producten of diensten van de 
onderneming,
– producten of diensten van de 
onderneming ontvangen;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 36 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36 ter) “zakelijke relaties”: de relaties 
tussen een onderneming en haar 
dochterondernemingen en de 
handelsbetrekkingen van een 
onderneming in de gehele waardeketen, 
met inbegrip van leveranciers en 
onderaannemers, die rechtstreeks 
betrokken zijn bij de zakelijke activiteiten, 
producten of diensten van de 
onderneming;
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 36 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36 quater) “hoogrisicogebieden”: 
gebieden zonder of met een zwak bestuur 
en zonder of met beperkte veiligheid, zoals 
falende staten, of gebieden met 
wijdverspreide en systematische 
schendingen van het internationaal recht, 
met inbegrip van schendingen van de 
mensenrechten;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 36 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36 quinquies) “klachtenmechanisme”: 
een mechanisme voor tijdige 
waarschuwing en corrigerende 
maatregelen waardoor belanghebbenden 
hun bezorgdheid kunnen uiten over 
potentiële en bestaande sociale en 
milieurisico’s met betrekking tot de 
omstandigheden van de winning, 
raffinage, verhandeling, verwerking en 
uitvoer van mineralen en de productie van 
kathoden;

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

40) “hergebruik”: het geheel of 
gedeeltelijk rechtstreeks hergebruiken van 
de batterij voor het oorspronkelijke doel 
waarvoor de batterij werd ontworpen;

40) “hergebruik”: het geheel of 
gedeeltelijk rechtstreeks hergebruiken van 
een batterij voor het oorspronkelijke doel 
waarvoor de batterij werd ontworpen;
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 56 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

56 bis) “herbestemming”: een procedé 
waarbij een product wordt ontmanteld, de 
onderdelen van een product worden 
hersteld en vervangen en de afzonderlijke 
onderdelen en het gehele product aan de 
hand van zijn oorspronkelijke 
ontwerpspecificaties worden getest, met 
als resultaat dat de productprestatie na 
het procedé naar verwachting ten minste 
gelijk zal zijn aan de oorspronkelijke 
prestatie;

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het op de markt aanbieden of het in 
gebruik nemen van batterijen die aan deze 
verordening voldoen, wordt door de 
lidstaten niet verboden, beperkt of 
belemmerd om redenen die verband 
houden met duurzaamheids-, veiligheids-, 
etiketterings- en informatievereisten voor 
batterijen of het beheer van afgedankte 
batterijen die onder deze verordening 
vallen.

1. Het op de markt aanbieden of het in 
gebruik nemen van batterijen die aan deze 
verordening voldoen, wordt door de 
lidstaten niet verboden, beperkt of 
belemmerd om redenen die verband 
houden met de vereisten inzake sociale en 
milieuduurzaamheid, veiligheid, 
etikettering en informatie voor batterijen 
of het beheer van afgedankte batterijen die 
onder deze verordening vallen.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verhinderen niet dat op 2. De lidstaten verhinderen niet dat op 



AD\1245024NL.docx 47/118 PE695.236v02-00

NL

handelsbeurzen, tentoonstellingen, bij 
demonstraties of soortgelijke evenementen 
batterijen worden getoond die niet aan deze 
verordening voldoen, op voorwaarde dat 
een zichtbaar bord duidelijk aangeeft dat 
deze batterijen niet aan deze verordening 
voldoen en niet te koop zijn voordat zij 
conform zijn gemaakt.

handelsbeurzen, tentoonstellingen, bij 
demonstraties of soortgelijke evenementen 
batterijen worden getoond die niet aan deze 
verordening voldoen, op voorwaarde dat 
een zichtbaar bord duidelijk aangeeft dat 
deze batterijen niet aan deze verordening 
voldoen en niet te koop zijn voordat zij 
conform zijn gemaakt. Tijdens 
demonstraties neemt de betrokken 
marktdeelnemer passende maatregelen 
om de veiligheid van personen te 
waarborgen.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisen ten aanzien van duurzaamheid, 
veiligheid, etikettering en informatie voor 
batterijen

Eisen ten aanzien van duurzaamheid, 
veiligheid, etikettering, informatie en 
passende zorgvuldigheid voor batterijen

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de eisen inzake passende 
zorgvuldigheid van artikel 39.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor aspecten die niet onder de 
hoofdstukken II en III vallen, geldt dat 
batterijen geen risico voor de menselijke 
gezondheid, de veiligheid, eigendommen 

2. Voor aspecten die niet onder de 
hoofdstukken II en III en artikel 39 vallen, 
geldt dat batterijen geen risico voor de 
menselijke gezondheid, de veiligheid, 
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of het milieu mogen vormen. eigendommen of het milieu mogen 
vormen.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat wijst ook een van de in dit lid 
bedoelde bevoegde autoriteiten aan als 
contactpunt voor de communicatie met de 
Commissie overeenkomstig lid 3.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) het opzetten van de in 
artikel 72 bis bedoelde statiegeldregeling.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk [drie maanden na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening] stellen de lidstaten de 
Commissie in kennis van de namen en 
adressen van de overeenkomstig lid 1 
aangewezen bevoegde autoriteiten. De 
lidstaten stellen de Commissie onverwijld 
in kennis van elke wijziging in de naam of 
het adres van deze bevoegde autoriteiten.

3. Uiterlijk [drie maanden na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening] stellen de lidstaten de 
Commissie in kennis van de naam en het 
adres van het overeenkomstig lid 1 
aangewezen contactpunt. De lidstaten 
stellen de Commissie onverwijld in kennis 
van elke wijziging van de naam of het 
adres van het contactpunt.

Amendement 70
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prestatie- en degelijkheidseisen voor 
draagbare batterijen voor algemeen gebruik

Prestatie- en degelijkheidseisen voor 
draagbare batterijen voor algemeen 
gebruik, batterijen voor mobiele telefoons 
en tablets en batterijen voor lichte 
vervoermiddelen

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 1 januari 2027 
voldoen draagbare batterijen voor 
algemeen gebruik aan de waarden voor de 
elektrochemische prestatie- en 
degelijkheidsparameters van bijlage III die 
zijn vastgesteld in de door de Commissie 
overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
gedelegeerde handeling.

1. Met ingang van 1 januari 2027 
voldoen draagbare batterijen voor 
algemeen gebruik, batterijen voor mobiele 
telefoons en tablets en batterijen voor 
lichte vervoermiddelen aan de waarden 
voor de elektrochemische prestatie- en 
degelijkheidsparameters van bijlage III die 
zijn vastgesteld in de door de Commissie 
overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
gedelegeerde handeling.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met ingang van [twaalf maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening] gaan andere draagbare 
batterijen die in apparaten zijn ingebouwd 
vergezeld van technische documentatie 
waarin de in de punten 2, 3 en 4 van 
bijlage III vermelde informatie is 
opgenomen.
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Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2025 stelt de 
Commissie overeenkomstig artikel 73 een 
gedelegeerde handeling vast om deze 
verordening aan te vullen met de 
vaststelling van minimumwaarden voor de 
in bijlage III vastgestelde elektrochemische 
prestatie- en degelijkheidsparameters die 
draagbare batterijen voor algemeen gebruik 
moeten bereiken.

Uiterlijk op 31 december 2025 stelt de 
Commissie overeenkomstig artikel 73 een 
gedelegeerde handeling vast om deze 
verordening aan te vullen met de 
vaststelling van minimumwaarden voor de 
in bijlage III vastgestelde elektrochemische 
prestatie- en degelijkheidsparameters die 
draagbare batterijen voor algemeen gebruik 
en batterijen voor lichte vervoermiddelen 
moeten bereiken.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de voorbereiding van de in de eerste 
alinea bedoelde gedelegeerde handeling 
houdt de Commissie rekening met de 
noodzaak om de milieueffecten van 
draagbare batterijen voor algemeen gebruik 
tijdens de levenscyclus te verminderen en 
houdt zij rekening met de desbetreffende 
internationale normen en 
etiketteringsregelingen. De Commissie 
zorgt er ook voor dat de bepalingen van 
deze gedelegeerde handeling geen 
significant nadelig effect hebben voor de 
werking van deze batterijen of de 
apparaten waarin deze batterijen zijn 
ingebouwd, de betaalbaarheid en de kosten 
voor de eindgebruikers en het 
concurrentievermogen van de sector. Er 
worden geen buitensporige administratieve 
lasten opgelegd aan de fabrikanten van de 
betrokken batterijen en apparaten.

Bij de voorbereiding van de in de eerste 
alinea bedoelde gedelegeerde handeling 
houdt de Commissie rekening met de 
noodzaak om de milieueffecten van 
draagbare batterijen voor algemeen gebruik 
en batterijen voor lichte vervoermiddelen 
tijdens de levenscyclus te verminderen en 
houdt zij rekening met de desbetreffende 
internationale normen en 
etiketteringsregelingen. De Commissie 
zorgt er ook voor dat de bepalingen van 
deze gedelegeerde handeling geen 
significant nadelig effect hebben voor de 
werking en verwachte levensduur van 
deze batterijen of de apparaten waarin deze 
batterijen zijn ingebouwd, waar van 
toepassing ook na software-updates, de 
betaalbaarheid en de kosten voor de 
eindgebruikers en het 
concurrentievermogen van de sector. Er 
worden geen buitensporige administratieve 
lasten opgelegd aan de fabrikanten van de 
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betrokken batterijen en apparaten.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Vanaf 1 januari 2026 is de in lid 1 
bedoelde informatie over de prestaties en 
degelijkheid van oplaadbare industriële 
batterijen en batterijen voor elektrische 
voertuigen beschikbaar via het voor het 
publiek beschikbare deel van het 
elektronische uitwisselingssysteem als 
beschreven artikel 64 en bijlage XIII. De 
informatie over de prestaties en 
degelijkheid van batterijen voor 
elektrische voertuigen wordt vóór de 
aankoop van het voertuig ter beschikking 
van de consument gesteld.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Voor batterijen voor elektrische 
voertuigen met interne opslag en een 
capaciteit van meer dan 2 kWh is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 73 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om de in deel A van bijlage IV 
vastgestelde elektrochemische prestatie- 
en degelijkheidsparameters te wijzigen 
door de parameters af te stemmen en 
minimumwaarden vast te stellen, die 
ambitieuzer moeten zijn dan de in de 
mondiale technische reglementen van de 
VN/ECE vastgestelde waarden.
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Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwijderbaarheid en vervangbaarheid van 
draagbare batterijen

Verwijderbaarheid en vervangbaarheid van 
draagbare batterijen en batterijen voor 
lichte vervoermiddelen

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Draagbare batterijen die in apparaten zijn 
ingebouwd, kunnen door de eindgebruiker 
of door onafhankelijke marktdeelnemers 
tijdens de levensduur van het apparaat 
gemakkelijk uit het apparaat worden 
genomen en vervangen worden indien die 
batterijen een kortere levensduur hebben 
dan het apparaat, of uiterlijk aan het 
einde van de levensduur van het apparaat.

Vanaf 1 januari 2026 worden draagbare 
batterijen die in apparaten zijn ingebouwd 
en batterijen voor lichte vervoermiddelen 
zo ontworpen dat de batterijen of, 
wanneer het modulaire ontwerp van de 
batterijen dit mogelijk maakt, hun cellen, 
gemakkelijk en veilig kunnen worden 
verwijderd en vervangen met behulp van 
eenvoudige en algemeen beschikbare 
werktuigen en zonder dat het apparaat of 
de batterijen hierdoor schade oplopen, en 
kunnen deze door de eindgebruiker of door 
onafhankelijke marktdeelnemers, onder 
andere via gemeenschappelijke reparatie-
initiatieven worden verwijderd en 
vervangen.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een batterij is gemakkelijk te vervangen 
wanneer deze, nadat ze uit een apparaat is 

Een batterij is gemakkelijk te vervangen 
wanneer deze, nadat ze uit een apparaat of 
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genomen, kan worden vervangen door een 
soortgelijke batterij, zonder dat dit de 
werking of de prestaties van dat apparaat 
aantast.

licht vervoermiddel is genomen, kan 
worden vervangen, zonder dat dit de 
werking, de prestaties of het veilig gebruik 
van dat apparaat of licht vervoermiddel 
aantast.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De betreffende marktdeelnemer 
verstrekt op het moment van aankoop van 
het apparaat duidelijk en gedetailleerde 
instructies voor het uitnemen en 
vervangen van de batterij en stelt deze, 
waar van toepassing, gedurende de 
verwachte levensduur van het product 
permanent online ter beschikking in een 
voor eindgebruikers, met inbegrip van 
consumenten, eenvoudig te begrijpen 
vorm op zijn website.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De betrokken marktdeelnemer 
informeert de koper over de 
beschikbaarheid van batterijen, ook in 
geval van batterijen voor lichte 
vervoermiddelen, als reserveonderdelen 
van de apparatuur die erdoor wordt 
gevoed, gedurende de verwachte 
levensduur van het product. Deze 
informatie kan worden verstrekt door 
middel van de in artikel 13, leden 6 en 
6 bis, bedoelde QR-code of etiketten. 
Indien in de relevante wetgeving een met 
de verwachte levensduur van het product 
overeenkomende verplichte 



PE695.236v02-00 54/118 AD\1245024NL.docx

NL

minimumperiode wordt vastgesteld voor 
de beschikbaarheid van 
reserveonderdelen nadat het eindproduct 
in de handel is gebracht, blijven de 
batterijen ten minste gedurende deze 
minimumperiode beschikbaar.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Er wordt geen software 
gebruikt om de vervanging van een 
draagbare batterij of van essentiële 
onderdelen ervan met een andere 
compatibele batterij of essentiële 
onderdelen te verhinderen. Voor 
batterijen met regelsoftware mogen 
software-updates de functionaliteit van de 
batterijen niet beperken tot de verwachte 
levensduur van het product.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 genoemde 
verplichtingen zijn niet van toepassing 
wanneer

2. De in leden 1 en 1 ter genoemde 
verplichtingen zijn niet van toepassing 
wanneer

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de continuïteit van de 
stroomvoorziening noodzakelijk is en een 

a) de continuïteit van de 
stroomvoorziening noodzakelijk is en een 
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permanente verbinding tussen het apparaat 
en de draagbare batterij vereist is om 
redenen van veiligheid, prestaties, 
medische of gegevensintegriteit; of

permanente verbinding tussen het apparaat 
of het licht vervoermiddel en de draagbare 
batterij vereist is om redenen van 
veiligheid, medische of gegevensintegriteit, 
of

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de batterij uitsluitend kan werken 
wanneer de batterij in de constructie van 
het apparaat is geïntegreerd.

b) de batterij uitsluitend kan werken 
wanneer de batterijonderdelen en het 
apparaat deel uitmaken van dezelfde 
structuur, zoals bij geprinte batterijen.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken marktdeelnemer stelt de 
eindgebruikers die een apparaat kopen, 
op het ogenblik van de aankoop op 
duidelijke en begrijpelijke wijze, onder 
andere via etikettering, in kennis van alle 
gevallen waarin de in de eerste alinea 
bedoelde afwijking van toepassing is en 
van de verwachte levensduur van 
batterijen.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt richtsnoeren 
vast om een geharmoniseerde toepassing 
van de in lid 2 genoemde afwijkingen te 

3. De Commissie stelt richtsnoeren 
vast om de in lid 1 bedoelde verwachte 
levensduur van de batterijen vast te stellen 
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vergemakkelijken. en een geharmoniseerde toepassing van de 
in lid 2 genoemde afwijkingen te 
vergemakkelijken.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Universele opladers

1. Met ingang van 1 januari 2026 worden 
oplaadbare batterijen die zijn ontworpen 
voor elektrische voertuigen en lichte 
vervoermiddelen, alsook oplaadbare 
batterijen die zijn ingebouwd in specifieke 
categorieën elektrische en elektronische 
apparatuur die onder 
Richtlijn 2012/19/EU vallen, ontworpen 
om te worden opgeladen met behulp van 
een universele bedrade of draadloze 
oplader.
2. Onverminderd sectorspecifieke 
wetgeving die bepaalt dat voor bepaalde 
categorieën of klassen producten een 
eerdere datum geldt, is de Commissie 
bevoegd uiterlijk op 31 december 2024 
overeenkomstig artikel 73 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen om 
deze verordening aan te vullen tot 
bepaling van de categorieën producten en 
apparatuur waarop dit artikel van 
toepassing is.
3. Bij de vaststelling van de in lid 2 
bedoelde gedelegeerde handeling houdt de 
Commissie rekening met de omvang van 
de markt, de afvalvermindering en de 
kostendaling voor consumenten en andere 
eindgebruikers.

Amendement 89
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Batterijsystemen voor stationaire 
energieopslag gaan vergezeld van 
technische documentatie waaruit blijkt dat 
zij veilig zijn tijdens hun normale werking 
en gebruik, met inbegrip van 
bewijsmateriaal dat zij met succes zijn 
getest voor de in bijlage V vastgestelde 
veiligheidsparameters, waarvoor de 
modernste testmethoden moeten worden 
gebruikt.

1. Batterijsystemen voor stationaire 
energieopslag gaan vergezeld van 
gemakkelijk te begrijpen technische 
documentatie waaruit blijkt dat zij veilig 
zijn tijdens hun normale werking en 
gebruik, met inbegrip van bewijsmateriaal 
dat zij met succes zijn getest voor de in 
bijlage V vastgestelde 
veiligheidsparameters, waarvoor de 
modernste testmethoden worden gebruikt.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in de leden 1 tot en met 5 
bedoelde etiketten en QR-codes worden 
zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op de 
batterij gedrukt of hierin gegraveerd. 
Wanneer dit vanwege de aard en de 
afmetingen van de batterij niet mogelijk of 
niet gegrond is, worden de etiketten 
aangebracht op de verpakking en op de 
documenten die de batterij vergezellen.

6. De in de leden 1 tot en met 5 
bedoelde etiketten en QR-codes worden 
zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op de 
batterij gedrukt of hierin gegraveerd. 
Wanneer dit vanwege de aard en de 
afmetingen van de batterij niet mogelijk of 
niet gegrond is, worden de etiketten 
aangebracht op de verpakking en op de 
documenten die de batterij vergezellen, en 
waar mogelijk, voor in een apparaat 
ingebouwde batterijen, op het apparaat 
gedrukt of hierin gegraveerd, en in een 
eenvoudig leesbare vorm aangeboden. In 
geval van een tweede leven of 
herbestemming van de batterij wordt het 
etiket vervangen door een nieuw etiket 
waarop ook haar status voor tweede 
gebruik is aangegeven.
De in de eerste alinea genoemde vereisten 
inzake etiketten en QR-codes zijn ook van 
toepassing op de afzonderlijke cellen die 
een onderdeel vormen van oplaadbare 
industriële batterijen of die zich in 
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batterijen voor elektrische voertuigen 
bevinden.
De QR-code biedt ook toegang tot het 
openbaar toegankelijke deel van het 
batterijpaspoort dat overeenkomstig 
artikel 65 is vastgesteld.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. In het licht van de technologische 
vooruitgang op dit gebied, kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen om te voorzien in alternatieve 
soorten slimme etiketten die toegang 
geven tot de informatie over een batterij. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 74, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Oplaadbare industriële batterijen 
en batterijen voor elektrische voertuigen 
met interne opslag en een capaciteit van 
meer dan 2 kWh worden uitgerust met een 
batterijmanagementsysteem dat gegevens 
bevat over de parameters voor het bepalen 
van de conditie en de verwachte 
levensduur van de batterijen, zoals 
vastgesteld in bijlage VII.

1. Batterijmanagementsystemen van 
batterijsystemen voor stationaire 
energieopslag, van elektrische voertuigen 
met interne opslag en een capaciteit van 
meer dan 2 kWh en van lichte 
vervoermiddelen bevatten gegevens over 
de parameters voor het bepalen van de 
conditie en de verwachte levensduur van 
de batterijen, zoals vastgesteld in 
bijlage VII.

Amendement 93
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Toegang tot de gegevens in het in 
lid 1 bedoelde batterijmanagementsysteem 
wordt te allen tijde op niet-discriminerende 
wijze verleend aan de rechtspersoon of 
natuurlijke persoon die de batterij 
rechtmatig heeft aangekocht of aan derden 
die namens hen optreden, met het oog op:

2. “Alleen lezen”-toegang tot de 
gegevens in het in lid 1 bedoelde 
batterijmanagementsysteem wordt te allen 
tijde op niet-discriminerende wijze 
verleend aan de rechtspersoon of 
natuurlijke persoon die de batterij 
rechtmatig heeft aangekocht of aan derden 
die namens hen optreden, met het oog op:

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het batterijmanagementsysteem 
voor batterijen van elektrische voertuigen 
moet zo ontworpen zijn dat het kan 
communiceren met slimme 
oplaadsystemen, met inbegrip van 
oplaadfuncties tussen voertuigen en het 
elektriciteitsnet, voertuigen en lading, 
voertuigen onderling, voertuigen en 
powerbanks, en voertuigen en gebouwen.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 73 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen tot 
wijziging van de parameters voor de 
vaststelling van de conditie en de 
verwachte levensduur van batterijen zoals 
vastgesteld in bijlage VII door parameters 
in te voeren die ambitieuzer zijn dan de in 
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de mondiale technische reglementen van 
de VN/ECE vastgestelde waarden.
Bij de voorbereiding van de in de eerste 
alinea bedoelde gedelegeerde handeling 
zorgt de Commissie ervoor dat geen 
buitensporige administratieve lasten 
worden opgelegd aan fabrikanten van de 
batterijen en apparaten in kwestie.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de naleving en de 
controle op de naleving van de eisen die 
zijn vastgesteld in de artikelen 9, 10, 12 en 
13 en artikel 59, lid 5, punt a), van deze 
verordening worden metingen en 
berekeningen verricht volgens een 
betrouwbare, nauwkeurige en 
reproduceerbare methode die gebruikmaakt 
van algemeen erkende geavanceerde 
methoden en waarvan de resultaten worden 
geacht weinig onzeker te zijn, met inbegrip 
van methoden die zijn opgenomen in 
normen waarvan de referentienummers 
voor dat doel in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn bekendgemaakt.

1. Met het oog op de naleving en de 
controle op de naleving van de eisen die 
zijn vastgesteld in de artikelen 9, 10, 
11 bis, 12 en 13 en artikel 59, lid 5, punt a), 
van deze verordening worden metingen en 
berekeningen verricht volgens een 
betrouwbare, nauwkeurige en 
reproduceerbare methode die gebruikmaakt 
van algemeen erkende geavanceerde 
methoden en waarvan de resultaten worden 
geacht weinig onzeker te zijn, met inbegrip 
van methoden die zijn opgenomen in 
normen waarvan de referentienummers 
voor dat doel in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn bekendgemaakt.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Batterijen die worden getest in 
overeenstemming met geharmoniseerde 
normen of onderdelen daarvan waarvan de 
referentienummers in het Publicatieblad 
van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
worden geacht in overeenstemming te zijn 
met de eisen in de artikelen 9, 10, 13 en 59, 

2. Batterijen die worden getest in 
overeenstemming met geharmoniseerde 
normen of onderdelen daarvan waarvan de 
referentienummers in het Publicatieblad 
van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
worden geacht in overeenstemming te zijn 
met de eisen in de artikelen 9, 10, 13 en 59, 
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lid 5, punt a), voor zover deze eisen onder 
deze geharmoniseerde normen vallen.

lid 5, punt a), voor zover deze eisen onder 
deze geharmoniseerde normen of 
onderdelen daarvan vallen.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 
uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
het oog op de vaststelling van 
gemeenschappelijke specificaties voor de 
in de artikelen 9, 10, 12 en 13, artikel 59, 
lid 5, punt a), of de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde tests, in de volgende gevallen:

1. De Commissie kan in 
uitzonderlijke gevallen, na raadpleging 
van de betrokken Europese normalisatie-
instellingen en Europese organisaties van 
belanghebbenden die in het kader van 
Verordening (EU) nr. 1025/2012 
Uniefinanciering ontvangen, 
uitvoeringshandelingen vaststellen met het 
oog op de vaststelling van 
gemeenschappelijke specificaties voor de 
in de artikelen 9, 10, 12 en 13, artikel 59, 
lid 5, punt a), of de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde tests, in de volgende gevallen:

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de Commissie merkt op dat de 
goedkeuring van de gevraagde 
geharmoniseerde normen te lang op zich 
laat wachten, of is van mening dat de 
betreffende geharmoniseerde normen 
ontoereikend zijn; of

b) de Commissie merkt op dat de 
goedkeuring van de gevraagde 
geharmoniseerde normen te lang op zich 
laat wachten, namelijk doordat de 
termijnen die voor de normalisatie-
instelling in het normalisatieverzoek zijn 
vastgesteld, worden overschreden, of is 
redelijkerwijs van mening dat de 
betreffende geharmoniseerde normen in 
onvoldoende mate voldoen aan de in het 
normalisatieverzoek beschreven criteria; 
of
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Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie ondersteunt actief 
de industrie in de Unie en versterkt haar 
aanwezigheid in internationale 
normalisatie-instellingen door te streven 
naar een maximale coherentie tussen 
internationale en Europese normen en 
door het algemeen gebruik van Europese 
normen buiten de Unie te bevorderen.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een batterij in de handel 
wordt gebracht of in gebruik wordt 
genomen, zorgt de fabrikant of zijn 
gemachtigde ervoor dat een 
conformiteitsbeoordeling van het product 
ten aanzien van de eisen in de 
hoofdstukken II en III van deze 
verordening wordt uitgevoerd.

1. Voordat een batterij in de handel 
wordt gebracht of in gebruik wordt 
genomen, zorgt de fabrikant of zijn 
gemachtigde ervoor dat een 
conformiteitsbeoordeling van het product 
ten aanzien van de eisen in de 
hoofdstukken II en III en in artikel 39 van 
deze verordening wordt uitgevoerd.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De conformiteitsbeoordeling van de 
batterijen ten aanzien van de eisen in de 
artikelen 6, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 wordt 
uitgevoerd volgens de in bijlage VIII, deel 
A, beschreven procedure.

2. De conformiteitsbeoordeling van de 
batterijen ten aanzien van de eisen in de 
artikelen 6, 9, 11, 13 en 14 wordt 
uitgevoerd volgens de in bijlage VIII, 
deel A, beschreven procedure.
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Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De conformiteitsbeoordeling van de 
batterijen ten aanzien van de eisen in de 
artikelen 7, 8 en 39 wordt uitgevoerd 
volgens de in bijlage VIII, deel B, 
beschreven procedures.

3. De conformiteitsbeoordeling van de 
batterijen ten aanzien van de eisen in de 
artikelen 7, 8, 10, 12 en 39 wordt 
uitgevoerd volgens de in bijlage VIII, 
deel B, beschreven procedures.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De dossiers en de correspondentie 
betreffende de conformiteitsbeoordeling 
van de batterijen worden opgesteld in een 
officiële taal van de lidstaat waar de 
aangemelde instantie die de in de leden 1 
en 2 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
uitvoert, gevestigd is, of in een taal die 
door die instantie wordt aanvaard.

5. De dossiers en de correspondentie 
betreffende de conformiteitsbeoordeling 
van de batterijen worden opgesteld in de 
officiële taal of talen van de lidstaat waar 
de aangemelde instantie die de in de 
leden 1 en 2 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
uitvoert, gevestigd is, of in een taal die 
door die instantie wordt aanvaard.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Dit artikel is van toepassing 
[twaalf maanden] na de datum van 
openbaarmaking door de Commissie van 
de in artikel 30, lid 2, bedoelde lijst van 
aangemelde instanties.

Amendement 106



PE695.236v02-00 64/118 AD\1245024NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de EU-conformiteitsverklaring 
wordt vermeld dat is aangetoond dat aan de 
eisen die zijn vermeld in de 
hoofdstukken II en III is voldaan.

1. In de EU-conformiteitsverklaring 
wordt vermeld dat is aangetoond dat aan de 
eisen die zijn vermeld in de 
hoofdstukken II en III en in artikel 39 is 
voldaan.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EU-conformiteitsverklaring 
heeft de in bijlage IX beschreven 
modelstructuur, bevat de in de betreffende 
modules van bijlage VIII vermelde 
elementen en wordt voortdurend 
bijgewerkt. Ze wordt vertaald in de taal of 
talen die vereist zijn door de lidstaat waar 
de batterij in de handel wordt gebracht of 
in gebruik wordt genomen.

2. De EU-conformiteitsverklaring kan 
elektronisch worden ingevuld en heeft de 
in bijlage IX beschreven modelstructuur, 
bevat de in de betreffende modules van 
bijlage VIII vermelde elementen en wordt 
voortdurend bijgewerkt. Ze wordt vertaald 
in de taal of talen die vereist zijn door de 
lidstaat waar de batterij in de handel wordt 
gebracht of beschikbaar wordt gesteld of 
in gebruik wordt genomen.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten melden de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die 
bevoegd zijn om uit hoofde van deze 
verordening conformiteitsbeoordelingen te 
verrichten aan bij de Commissie en de 
andere lidstaten.

De lidstaten melden de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die 
bevoegd zijn om uit hoofde van deze 
verordening conformiteitsbeoordelingen 
door derden te verrichten aan bij de 
Commissie en de andere lidstaten.

Amendement 109
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een aanmeldende autoriteit 
beschikt over een voldoende aantal 
bekwame personeelsleden om haar taken 
naar behoren uit te voeren.

5. Een aanmeldende autoriteit 
beschikt over een voldoende aantal 
bekwame personeelsleden en toereikende 
middelen om haar taken naar behoren uit te 
voeren.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is een 
derde partij die onafhankelijk is van enige 
zakelijke banden en van het batterijmodel 
dat zij beoordeelt, in het bijzonder van 
batterijfabrikanten, de handelspartners van 
batterijfabrikanten, investeerders met 
aandelen in de productiefaciliteiten van de 
batterijfabrikant, en van andere 
aangemelde instanties en de 
brancheorganisaties en moeder- of 
dochterondernemingen van de aangemelde 
instanties.

3. Een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is een 
derde partij die onafhankelijk is van enige 
zakelijke banden en van de batterijen die 
zij beoordeelt, in het bijzonder van 
batterijfabrikanten, de handelspartners van 
batterijfabrikanten, investeerders met 
aandelen in de productiefaciliteiten van de 
batterijfabrikant, en van andere 
aangemelde instanties en de 
brancheorganisaties en moeder- of 
dochterondernemingen van de aangemelde 
instanties.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is in 
staat alle in bijlage VIII vermelde 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten te 
verrichten waarvoor zij is aangemeld, 
ongeacht of deze taken door de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie zelf of 

6. Een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is in 
staat alle in bijlage VIII vermelde 
conformiteitsbeoordelingstaken te 
verrichten waarvoor zij is aangemeld, 
ongeacht of deze taken door de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie zelf of 
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namens haar en onder haar 
verantwoordelijkheid worden verricht.

namens haar en onder haar 
verantwoordelijkheid worden verricht.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6 – alinea 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) intern personeel met de nodige 
technische kennis en voldoende relevante 
ervaring om de 
conformiteitsbeoordelingstaken te 
verrichten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6 – alinea 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een passend beleid en geschikte 
procedures om een onderscheid te maken 
tussen activiteiten die zij als aangemelde 
instantie verricht en andere activiteiten;

c) een passend beleid en geschikte 
procedures om een onderscheid te maken 
tussen activiteiten die zij als aangemelde 
instantie verricht en andere taken;

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie 
heeft te allen tijde, voor elke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure en 
voor elk batterijmodel waarvoor zij is 
aangemeld, toegang tot alle vereiste 
testapparatuur en -faciliteiten.

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie 
heeft te allen tijde, voor elke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure en 
voor elk batterijmodel waarvoor zij is 
aangemeld, toegang tot alle vereiste 
informatie en testapparatuur en -
faciliteiten.

Amendement 115
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 7 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voldoende kennis over en inzicht in 
de in de hoofdstukken II en III beschreven 
eisen, de in artikel 15 bedoelde 
toepasselijke geharmoniseerde normen en 
de in artikel 16 bedoelde 
gemeenschappelijke specificaties, en de 
toepasselijke bepalingen van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie en de 
nationale wetgeving;

c) voldoende kennis over en inzicht in 
de in de hoofdstukken II en III en 
artikel 39 beschreven eisen, de in 
artikel 15 bedoelde toepasselijke 
geharmoniseerde normen en de in 
artikel 16 bedoelde gemeenschappelijke 
specificaties, en de toepasselijke 
bepalingen van de harmonisatiewetgeving 
van de Unie en de nationale wetgeving;

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onpartijdigheid van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, haar 
hoogste leidinggevenden en het personeel 
dat de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
verricht, moet zijn gewaarborgd.

De onpartijdigheid van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, haar 
hoogste leidinggevenden en het personeel 
dat de conformiteitsbeoordelingstaken 
verricht, moet zijn gewaarborgd.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beloning van de hoogste 
leidinggevenden en het personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
verricht, hangt niet af van het aantal 
uitgevoerde conformiteitsbeoordelingen of 
van de resultaten daarvan.

De beloning van de hoogste 
leidinggevenden en het personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
hangt niet af van het aantal uitgevoerde 
conformiteitsbeoordelingen of van de 
resultaten daarvan.

Amendement 118



PE695.236v02-00 68/118 AD\1245024NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het personeel van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is 
gebonden aan het beroepsgeheim ten 
aanzien van alle informatie waarvan het 
kennisneemt bij de verrichting van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
overeenkomstig bijlage VIII, behalve ten 
opzichte van de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat waarin de werkzaamheden 
plaatsvinden. De eigendomsrechten 
worden beschermd.

10. Het personeel van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is 
gebonden aan het beroepsgeheim ten 
aanzien van alle informatie waarvan het 
kennisneemt bij de verrichting van de 
conformiteitsbeoordelingstaken 
overeenkomstig bijlage VIII, behalve ten 
opzichte van de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat waarin de werkzaamheden 
plaatsvinden. De eigendomsrechten 
worden beschermd.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie neemt 
deel aan, of zorgt ervoor dat haar personeel 
dat de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
verricht op de hoogte is van de 
desbetreffende normalisatieactiviteiten en 
de activiteiten van de coördinatiegroep van 
aangemelde instanties die is opgericht uit 
hoofde van artikel 37, en hanteert de door 
die groep genomen administratieve 
beslissingen en geproduceerde documenten 
als algemene richtsnoeren.

11. Een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie neemt 
deel aan, of zorgt ervoor dat haar personeel 
dat de conformiteitsbeoordelingstaken 
verricht op de hoogte is van de 
desbetreffende normalisatieactiviteiten en 
de activiteiten van de coördinatiegroep van 
aangemelde instanties die is opgericht uit 
hoofde van artikel 37, en hanteert de door 
die groep genomen administratieve 
beslissingen en geproduceerde documenten 
als algemene richtsnoeren.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoek om aanmelding gaat 
vergezeld van een beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, van 
de in bijlage VIII beschreven 
conformiteitsbeoordelingsmodules en van 
het batterijmodel waarvoor de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
verklaart bekwaam te zijn, evenals een 
accreditatiecertificaat, dat is afgegeven 
door een nationale accreditatie-instantie, 
waarin wordt verklaard dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet 
aan de eisen in artikel 25.

2. Het verzoek om aanmelding gaat 
vergezeld van een beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, van 
de in bijlage VIII beschreven 
conformiteitsbeoordelingsmodule of -
modules en van het batterijmodel waarvoor 
de conformiteitsbeoordelingsinstantie 
verklaart bekwaam te zijn, evenals een 
accreditatiecertificaat, dat is afgegeven 
door een nationale accreditatie-instantie, 
waarin wordt verklaard dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet 
aan de eisen in artikel 25.

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie onderzoekt alle 
gevallen waarin zij twijfelt of in kennis 
wordt gesteld van twijfels over de 
bekwaamheid van een aangemelde 
instantie of over de vraag of een 
aangemelde instantie nog aan de voor haar 
toepasselijke eisen voldoet en haar 
verantwoordelijkheden nakomt.

1. De Commissie onderzoekt alle 
gevallen waarin zij twijfelt of in kennis 
wordt gesteld, met name door 
marktdeelnemers en andere relevante 
belanghebbenden, van twijfels over de 
bekwaamheid van een aangemelde 
instantie of over de vraag of een 
aangemelde instantie nog aan de eisen 
voldoet en haar verantwoordelijkheden 
nakomt.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alle gevoelige informatie die de 
Commissie in het kader van haar 
onderzoek ontvangt, wordt door haar 
vertrouwelijk behandeld.

3. De Commissie kan het advies van 
de in artikel 68 bis genoemde 
Unietestfaciliteit inwinnen en zorgt ervoor 
dat alle gevoelige informatie die zij in het 
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kader van haar onderzoeken ontvangt, 
vertrouwelijk wordt behandeld.

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aangemelde instantie voert haar 
activiteiten op evenredige wijze uit, 
waarbij zij voorkomt de marktdeelnemers 
onnodig te belasten en naar behoren 
rekening houdt met de omvang van de 
onderneming, de sector waarin de 
onderneming actief is, haar structuur, de 
relatieve complexiteit van de te beoordelen 
batterij en het massa- of seriële karakter 
van het productieproces.

Een aangemelde instantie voert 
conformiteitsbeoordelingen op evenredige 
wijze uit, waarbij zij voorkomt de 
marktdeelnemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, onnodig te 
belasten en naar behoren rekening houdt 
met de omvang van de onderneming, de 
sector waarin de onderneming actief is, 
haar structuur, de relatieve complexiteit 
van de te beoordelen batterij en het massa- 
of seriële karakter van het productieproces.

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een aangemelde instantie 
vaststelt dat een fabrikant niet heeft 
voldaan aan de eisen van de 
hoofdstukken II en III, aan de in artikel 15 
genoemde geharmoniseerde normen, aan 
de in artikel 16 bedoelde 
gemeenschappelijke specificaties of aan 
andere technische specificaties, verlangt zij 
van die fabrikant dat deze passende 
corrigerende maatregelen neemt met het 
oog op een tweede, definitief 
certificeringsbesluit, tenzij de 
tekortkomingen niet kunnen worden 
verholpen, in welk geval zij geen 
certificaat verleent.

3. Wanneer een aangemelde instantie 
vaststelt dat een fabrikant niet heeft 
voldaan aan de eisen van de 
hoofdstukken II, III of artikel 39, aan de in 
artikel 15 genoemde geharmoniseerde 
normen, aan de in artikel 16 bedoelde 
gemeenschappelijke specificaties of aan 
andere technische specificaties, verlangt zij 
van de fabrikant dat deze passende 
corrigerende maatregelen neemt met het 
oog op een tweede, definitief 
certificeringsbesluit, tenzij de 
tekortkomingen niet kunnen worden 
verholpen, in welk geval zij geen 
certificaat verleent.
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Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een aangemelde instantie verstrekt 
andere aangemelde instanties die 
soortgelijke 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten voor 
dezelfde batterijen verrichten, relevante 
informatie over negatieve 
conformiteitsbeoordelingsresultaten, en op 
verzoek ook over positieve 
conformiteitsbeoordelingsresultaten.

2. Een aangemelde instantie verstrekt 
andere uit hoofde van deze verordening 
aangemelde instanties die soortgelijke 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten voor 
dezelfde batterijen verrichten, relevante 
informatie over negatieve 
conformiteitsbeoordelingsresultaten, en op 
verzoek ook over positieve 
conformiteitsbeoordelingsresultaten.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitwisseling van ervaringen Uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voorziet in de organisatie 
van de uitwisseling van ervaringen tussen 
de nationale autoriteiten van de lidstaten 
die verantwoordelijk zijn voor het 
aanmeldingsbeleid.

De Commissie voorziet in de organisatie 
van de uitwisseling van ervaringen en 
goede praktijken tussen de nationale 
autoriteiten van de lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor het 
aanmeldingsbeleid.

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 1



PE695.236v02-00 72/118 AD\1245024NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt voor passende 
coördinatie en samenwerking tussen 
aangemelde instanties in de vorm van een 
sectorale groep of groepen van aangemelde 
instanties.

De Commissie zorgt voor passende 
coördinatie en samenwerking tussen uit 
hoofde van deze verordening aangemelde 
instanties in de vorm van een sectorale 
groep of groepen van aangemelde 
instanties.

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerd handelsmerk en hun 
postadres en website waarop contact met 
hen kan worden opgenomen op de 
verpakking van de batterij. Het postadres 
moet één enkele plaats aangeven waarop 
met de fabrikant contact kan worden 
gezocht. Die informatie moet worden 
opgesteld in een voor eindgebruikers en 
markttoezichtautoriteiten gemakkelijk te 
begrijpen taal en moet duidelijk, 
begrijpelijk en leesbaar zijn.

8. Fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerd handelsmerk en hun 
postadres, website, e-mailadres en 
telefoonnummer waarop contact met hen 
kan worden opgenomen op de verpakking 
van de batterij. Het postadres moet één 
enkele plaats aangeven waarop met de 
fabrikant contact kan worden gezocht. Die 
informatie moet worden opgesteld in een 
voor eindgebruikers en 
markttoezichtautoriteiten gemakkelijk te 
begrijpen taal en moet duidelijk, 
begrijpelijk en leesbaar zijn.

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichting voor marktdeelnemers die 
oplaadbare industriële batterijen en 
batterijen voor elektrische voertuigen met 
interne opslag en een capaciteit van meer 
dan 2 kWh in de handel brengen om een 
beleid inzake passende zorgvuldigheid in 
de toeleveringsketen vast te stellen

Verplichting voor marktdeelnemers die 
batterijen in de handel brengen om een 
beleid inzake passende zorgvuldigheid in 
de waardeketen toe te passen
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Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van [twaalf maanden na 
de inwerkingtreding van de verordening] 
voldoen marktdeelnemers die oplaadbare 
industriële batterijen en batterijen voor 
elektrische voertuigen met interne opslag 
en een capaciteit van meer dan 2 kWh in 
de handel brengen aan de verplichtingen 
ten aanzien van passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen in de leden 2 tot en 
met 5 van dit artikel en houden zij 
documentatie bij waaruit blijkt dat zij zich 
aan hun respectieve verplichtingen houden, 
met inbegrip van de resultaten van de door 
aangemelde instanties verrichte externe 
verificatie.

1. Met ingang van [twaalf maanden na 
de inwerkingtreding van de verordening] 
moeten marktdeelnemers die batterijen in 
de handel brengen alle redelijke en 
evenredige maatregelen nemen en 
inspanningen leveren binnen hun 
mogelijkheden om passende 
zorgvuldigheid in de waardeketen toe te 
passen door te voldoen aan de in de 
leden 2 tot en met 5 van dit artikel 
genoemde verplichtingen en houden zij 
documentatie bij waaruit blijkt dat zij zich 
aan hun respectieve verplichtingen houden, 
met inbegrip van de resultaten van de door 
aangemelde instanties verrichte externe 
verificatie.

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stellen een bedrijfsbeleid voor de 
toeleveringsketen van grondstoffen zoals 
bedoeld in bijlage X, punt 1, vast en delen 
dat duidelijk mee aan leveranciers en het 
publiek;

a) stellen een bedrijfsbeleid inzake 
passende zorgvuldigheid voor de 
toeleveringswaardeketen van batterijen en 
alle daarmee verbonden 
bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van 
grondstoffen, zoals bedoeld in bijlage X, 
punt 1, vast en delen dat duidelijk mee aan 
leveranciers en het publiek;

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nemen in hun beleid voor 
toeleveringsketens normen op 
overeenkomstig de normen in het 
modelbeleid voor toeleveringsketens in 
bijlage II bij de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid;

b) nemen in hun beleid voor passende 
zorgvuldigheid normen op overeenkomstig 
internationaal erkende normen inzake 
passende zorgvuldigheid, zoals de 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten, en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen en de normen in het 
“vijfstappenkader voor op risico’s 
gebaseerd beleid inzake passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
van mineralen” in bijlage I en in het 
modelbeleid voor toeleveringsketens in 
bijlage II bij de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid;

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zorgen ervoor dat hun respectieve 
interne beheersystemen zo zijn 
gestructureerd dat passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen wordt ondersteund 
door het hogere management 
verantwoordelijk te maken voor het 
toezicht op het proces van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, en 
houden gedurende ten minste vijf jaar 
gegevens bij van deze systemen;

c) zorgen ervoor dat hun respectieve 
interne beheersystemen zo zijn 
gestructureerd dat passende zorgvuldigheid 
in de waardeketen wordt ondersteund door 
het hogere management verantwoordelijk 
te maken voor het toezicht op het proces 
van passende zorgvuldigheid in de 
waardeketen, en houden gedurende ten 
minste vijf jaar gegevens bij van deze 
systemen;

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – punt d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) stellen een systeem van controles 
en transparantie van de toeleveringsketen 

d) stellen een systeem van controles 
en transparantie van de waardeketen in en 



AD\1245024NL.docx 75/118 PE695.236v02-00

NL

in en hanteren dit systeem, inclusief een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem of de identificatie 
van upstreamactoren in de 
toeleveringsketen;

hanteren dit systeem, inclusief een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem, ter identificatie 
van upstreamactoren in de waardeketen;

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – punt d – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

dat systeem wordt onderbouwd met 
documentatie met daarin de volgende 
informatie:

dat systeem wordt onderbouwd met 
documentatie met daarin in ieder geval de 
volgende informatie:

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – punt d – alinea 2 – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) indien de grondstof afkomstig is 
uit een hoogrisicogebied, aanvullende 
informatie, overeenkomstig de specifieke 
aanbevelingen voor marktdeelnemers 
upstream als bepaald in de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, zoals de mijn van 
oorsprong van de grondstof, de plaatsen 
waar de grondstoffen worden 
geconsolideerd, verhandeld en verwerkt, 
en betaalde belastingen, vergoedingen en 
royalty’s;

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – punt d – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eisen onder de huidige letter d) kunnen Onverminderd de individuele 
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worden uitgevoerd door deelname aan door 
de industrie gestuurde regelingen;

verantwoordelijkheid van elke 
marktdeelnemer die batterijen in de 
handel brengt om aan de vereisten van 
lid 2, te voldoen, kunnen de eisen onder 
letter d) worden uitgevoerd door deelname 
aan door de industrie gestuurde regelingen 
of regelingen inzake zorgvuldigheidseisen 
die in samenwerking met andere actoren 
zijn vastgesteld;

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) nemen hun beleid voor 
toeleveringsketens op in contracten en 
overeenkomsten met leveranciers, met 
inbegrip van hun maatregelen op het 
gebied van risicobeheer;

e) nemen hun beleid voor 
waardeketens op in contracten en 
overeenkomsten met leveranciers, met 
inbegrip van hun maatregelen op het 
gebied van risicobeheer;

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Artikel 39– lid 2 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) stellen een klachtenmechanisme in 
als een systeem voor bewustmaking van 
risico’s door tijdige waarschuwingen of 
voorzien in een dergelijk mechanisme 
door samenwerkingsovereenkomsten met 
andere marktdeelnemers of organisaties, of 
door het gemakkelijker te maken een 
beroep te doen op een externe deskundige 
of organisatie, zoals een ombudsman.

f) stellen een klachtenmechanisme in 
als een mechanisme voor bewustmaking 
van risico’s door tijdige waarschuwingen 
en voor corrigerende maatregelen of 
voorzien in dergelijke mechanismen door 
samenwerkingsovereenkomsten met andere 
marktdeelnemers of organisaties, of door 
het gemakkelijker te maken een beroep te 
doen op een externe deskundige of 
organisatie, zoals een ombudsman, of op 
de nationale kenniscentra voor batterijen 
die zijn opgericht uit hoofde van 
artikel 68 ter. Deze mechanismen houden 
rekening met de criteria van 
klachtenmechanismen zoals beschreven 
in de leidende beginselen van de VN 
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inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) identificeren en beoordelen de 
nadelige gevolgen in verband met de in 
bijlage X, punt 2, opgesomde 
risicocategorieën in hun toeleveringsketen 
door de op basis van de overeenkomstig 
lid 2 verstrekte informatie te toetsen aan de 
normen van hun beleid voor de 
toeleveringsketen;

a) identificeren en beoordelen het 
risico op nadelige gevolgen in verband met 
de in bijlage X, punt 2, opgesomde 
risicocategorieën in hun waardeketen door 
de op basis van de overeenkomstig lid 2 
verstrekte informatie en elke andere 
relevante informatie die hetzij openbaar is 
hetzij door derden wordt verstrekt, te 
toetsen aan de normen van hun beleid voor 
de waardeketen;

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 – punt b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) leggen een strategie ten uitvoer om 
in te spelen op de vastgestelde risico’s 
zodat nadelige gevolgen worden 
voorkomen of beperkt door:

b) leggen een strategie ten uitvoer om 
in te spelen op de vastgestelde risico’s 
zodat nadelige gevolgen worden 
voorkomen, beperkt en aangepakt door:

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 – punt b – i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het rapporteren van de bevindingen 
van de risicobeoordeling inzake de 
toeleveringsketen aan het daartoe 
aangewezen hogere management,

i) het rapporteren van de bevindingen 
van de risicobeoordeling inzake de 
waardeketen aan het daartoe aangewezen 
hogere management,
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Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 – punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het vaststellen van maatregelen op 
het gebied van risicobeheer 
overeenkomstig bijlage II bij de OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid, 
waarbij rekening wordt gehouden met hun 
vermogen om invloed uit te oefenen op en 
indien nodig actie te ondernemen om druk 
uit te oefenen op leveranciers die het 
vastgestelde risico het doeltreffendst 
kunnen voorkomen of beperken,

ii) het vaststellen van maatregelen op 
het gebied van risicobeheer 
overeenkomstig internationaal erkende 
normen inzake passende zorgvuldigheid, 
zoals de leidende beginselen van de VN 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen, en de in bijlagen I en II 
bij de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid vastgestelde normen, die 
proportioneel zijn en geschikt om het 
geïdentificeerde risico effectief te 
minimaliseren, waarbij ook rekening 
wordt gehouden met hun vermogen om 
invloed uit te oefenen op en indien nodig 
actie te ondernemen om druk uit te oefenen 
op zakelijke relaties die het vastgestelde 
risico het doeltreffendst kunnen 
voorkomen of beperken,

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 – punt b – ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) het formuleren van een 
prioriteringsstrategie op grond van 
beginsel 17 van de leidende beginselen 
van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten voor het geval dat de 
marktdeelnemer niet in staat is alle 
potentiële of bestaande nadelige gevolgen 
tegelijkertijd aan te pakken, rekening 
houdend met de mate van ernst, 
waarschijnlijkheid en urgentie van de 
verschillende potentiële of bestaande 
nadelige gevolgen in verband met de in 
bijlage X, punt 2, opgesomde 
risicocategorieën, de aard en context van 
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hun activiteiten, ook in geografisch 
opzicht, de omvang en lengte van hun 
waardeketen, de grootte van het bedrijf, 
zijn capaciteit, middelen en hefboom, de 
reikwijdte van de risico’s, hun schaal en 
de mate waarin zij mogelijk onherstelbaar 
kunnen zijn, en, waar noodzakelijk, het 
toepassen van het prioriteringsbeleid bij 
de aanpak ervan;

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 – punt b – iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het uitvoeren van het 
risicobeheersplan; het controleren en 
volgen van de resultaten van 
risicobeperkende inspanningen; het 
rapporteren aan het daartoe aangewezen 
hogere management; en het overwegen na 
mislukte pogingen tot risicobeperking de 
banden met een leverancier op te schorten 
of te verbreken, op basis van relevante 
contractuele afspraken in overeenstemming 
met de tweede alinea van lid 2 hierboven,

iii) het uitvoeren van het 
risicobeheersplan; het controleren en 
volgen van de resultaten van 
risicobeperkende inspanningen; het 
rapporteren aan het daartoe aangewezen 
hogere management; en het overwegen na 
mislukte pogingen tot risicobeperking de 
banden met een zakelijke relatie op te 
schorten of te verbreken, op basis van 
relevante contractuele afspraken in 
overeenstemming met de tweede alinea van 
lid 2 hierboven,

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de in lid 1 bedoelde 
marktdeelnemer risicobeperkende 
maatregelen neemt terwijl hij de handel 
voortzet of tijdelijk opschort, overlegt hij 
met leveranciers en met de betrokken 
belanghebbenden, waaronder lokale en 
centrale overheidsinstanties, internationale 
of maatschappelijke organisaties en 
betrokken derden, en zoekt hij 

Wanneer de in lid 1 bedoelde 
marktdeelnemer risicobeperkende 
maatregelen neemt terwijl hij de handel 
voortzet of tijdelijk opschort, overlegt hij 
met zakelijke relaties en met de betrokken 
belanghebbenden, waaronder lokale en 
centrale overheidsinstanties, internationale 
of maatschappelijke organisaties en 
potentieel betrokken gemeenschappen, en 
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overeenstemming over een strategie voor 
meetbare risicobeperking in het 
risicobeheersplan.

zoekt hij overeenstemming over een 
strategie voor meetbare risicobeperking in 
het risicobeheersplan.

Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1 bedoelde marktdeelnemer stelt 
de waarschijnlijkheid van nadelige 
gevolgen in de in bijlage X, punt 2, 
opgesomde risicocategorieën in zijn 
toeleveringsketen vast en beoordeelt die op 
basis van beschikbare verslagen van door 
een aangemelde instantie uitgevoerde 
externe verificaties met betrekking tot de 
leveranciers in die keten, en door waar 
passend de praktijken van passende 
zorgvuldigheid van die leveranciers te 
beoordelen. Die verificatieverslagen 
worden opgesteld overeenkomstig lid 4, 
eerste alinea. Bij ontstentenis van 
dergelijke verslagen van externe 
verificaties met betrekking tot 
leveranciers, identificeert en beoordeelt de 
in lid 1 bedoelde marktdeelnemer de 
risico’s in zijn toeleveringsketen als 
onderdeel van zijn eigen systemen voor 
risicobeheer. In dergelijke gevallen 
verrichten de in lid 1 bedoelde 
marktdeelnemers externe verificaties van 
de passende zorgvuldigheid in hun eigen 
toeleveringsketens via een aangemelde 
instantie, overeenkomstig lid 4, eerste 
alinea.

De in lid 1 bedoelde marktdeelnemer stelt 
de waarschijnlijkheid van nadelige 
gevolgen in de in bijlage X, punt 2, 
opgesomde risicocategorieën in zijn 
waardeketen vast en beoordeelt die op 
basis van beschikbare verslagen van door 
een aangemelde instantie uitgevoerde 
externe verificaties met betrekking tot de 
zakelijke relaties in die keten, en door 
waar passend de praktijken van passende 
zorgvuldigheid van die leveranciers te 
beoordelen. Die verificatieverslagen 
worden opgesteld overeenkomstig lid 4, 
eerste alinea. Bij ontstentenis van 
dergelijke verslagen van externe 
verificaties met betrekking tot zakelijke 
relaties, identificeert en beoordeelt de in 
lid 1 bedoelde marktdeelnemer de risico’s 
in zijn waardeketen als onderdeel van zijn 
eigen systemen voor risicobeheer, waarbij 
hij ook door externe bronnen verstrekte 
informatie in aanmerking neemt. In 
dergelijke gevallen verrichten de in lid 1 
bedoelde marktdeelnemers externe 
verificaties van de passende 
zorgvuldigheid in hun eigen waardeketen 
via een aangemelde instantie, 
overeenkomstig lid 4, eerste alinea.

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 6 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De marktdeelnemer zoals bedoeld 
in lid 1 stelt aan zijn directe downstream 
afnemers alle informatie ter beschikking 
die hij heeft verzameld en bewaard 
ingevolge zijn beleid van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, 
met inachtneming van de vertrouwelijkheid 
van bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties.

6. De marktdeelnemer zoals bedoeld 
in lid 1 stelt aan zijn directe downstream 
afnemers alle informatie ter beschikking 
die hij heeft verzameld en bewaard 
ingevolge zijn beleid van passende 
zorgvuldigheid in de waardeketen, met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties.

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De marktdeelnemer zoals bedoeld in lid 1 
brengt jaarlijks zo breed mogelijk, onder 
meer via internet, openbaar verslag uit over 
zijn beleid inzake passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen. Dat verslag bevat 
een overzicht van de maatregelen die de 
marktdeelnemer heeft genomen om te 
voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in 
de leden 2 en 3, met inbegrip van 
bevindingen inzake aanzienlijke nadelige 
gevolgen voor de in bijlage X, punt 2, 
opgesomde risicocategorieën en de manier 
waarop die gevolgen zijn aangepakt, 
alsmede een samenvatting van de 
overeenkomstig lid 4 uitgevoerde externe 
verificaties, met inbegrip van de naam van 
de aangemelde instantie, met inachtneming 
van de vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties.

De marktdeelnemer zoals bedoeld in lid 1 
brengt jaarlijks zo breed mogelijk, onder 
meer via internet, openbaar verslag uit over 
zijn beleid inzake passende zorgvuldigheid 
in de waardeketen, met name met 
betrekking tot de grondstoffen in elk 
batterijmodel dat hij op de markt brengt. 
Dat verslag is zo opgesteld dat de 
eindgebruikers het eenvoudig kunnen 
begrijpen en dat duidelijk is om welke 
batterijen het gaat. Het verslag bevat een 
overzicht van de maatregelen die de 
marktdeelnemer heeft genomen om te 
voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in 
de leden 2 en 3, met inbegrip van 
bevindingen inzake aanzienlijke nadelige 
gevolgen voor de in bijlage X, punt 2, 
opgesomde risicocategorieën en de manier 
waarop die gevolgen zijn aangepakt, 
alsmede een samenvatting van de 
overeenkomstig lid 4 uitgevoerde externe 
verificaties, met inbegrip van de naam van 
de aangemelde instantie, met inachtneming 
van de vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties.
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Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten verlenen 
marktdeelnemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, specifieke 
technische bijstand met het oog op 
naleving van de in dit artikel genoemde 
vereisten voor passende zorgvuldigheid in 
de waardeketen. De lidstaten kunnen voor 
het verlenen van deze technische bijstand 
worden bijgestaan door hun 
overeenkomstig artikel 68 ter opgerichte 
nationale kenniscentra voor batterijen.

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 8 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de lijst van internationale 
instrumenten in bijlage X te wijzigen in 
het licht van de ontwikkelingen binnen de 
relevante internationale fora;

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 8 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in de leden 2 tot en met 4 
vastgestelde verplichtingen voor de in lid 1 
bedoelde marktdeelnemer te wijzigen in 
het licht van wijzigingen van 
Verordening (EU) 2017/821 en 
wijzigingen in de aanbevelingen inzake 
passende zorgvuldigheid in bijlage I bij de 
OESO-richtsnoeren voor passende 

b) de in de leden 2 tot en met 4 
vastgestelde verplichtingen voor de in lid 1 
bedoelde marktdeelnemer te wijzigen in 
het licht van wijzigingen van 
Verordening (EU) 2017/821 en 
wijzigingen in de aanbevelingen inzake 
passende zorgvuldigheid in bijlagen I en II 
bij de OESO-richtsnoeren voor passende 
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zorgvuldigheid. zorgvuldigheid en in andere 
internationaal erkende normen voor 
passende zorgvuldigheid.

Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer een gemachtigde van 
mening is of reden heeft om aan te nemen 
dat een batterij een risico vormt, stelt hij 
de markttoezichtautoriteiten hiervan 
ogenblikkelijk in kennis.

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Importeurs brengen uitsluitend 
batterijen in de handel of nemen uitsluitend 
batterijen in gebruik die voldoen aan de 
eisen vastgesteld in de hoofdstukken II en 
III.

1. Importeurs brengen uitsluitend 
batterijen in de handel of nemen uitsluitend 
batterijen in gebruik die voldoen aan de 
eisen vastgesteld in de hoofdstukken II en 
III en in artikel 39.

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens een batterij in de handel te 
brengen of in gebruik te nemen, 
controleren importeurs of de fabrikant de 
desbetreffende 
conformiteitsbeoordelingsprocedure zoals 
bedoeld in artikel 17 heeft uitgevoerd. Zij 
controleren of de fabrikant de in bijlage 
VIII bedoelde technische documentatie 

Alvorens een batterij in de handel te 
brengen of in gebruik te nemen, 
controleren importeurs of de fabrikant de 
desbetreffende 
conformiteitsbeoordelingsprocedure zoals 
bedoeld in artikel 17 heeft uitgevoerd. Zij 
controleren of de fabrikant de in bijlage 
VIII bedoelde technische documentatie 
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heeft opgesteld, of op de batterij de in 
artikel 19 bedoelde CE-markering en de in 
artikel 13, lid 5, bedoelde QR-code zijn 
aangebracht, of de batterij vergezeld gaat 
van de vereiste documenten en of de 
fabrikant voldoet aan de verplichtingen van 
artikel 38, leden 7, 8 en 9.

heeft opgesteld, of op de batterij de in 
artikel 19 bedoelde CE-markering en de in 
artikel 13, lid 5, bedoelde QR-code zijn 
aangebracht, of de batterij vergezeld gaat 
van de vereiste documenten en of de 
fabrikant voldoet aan de verplichtingen van 
artikel 38, leden 7, 8 en 9, en, waar 
toepasselijk, aan de verplichtingen van 
artikel 38, lid 10.

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een importeur van mening is of 
redenen heeft om aan te nemen dat een 
batterij niet in overeenstemming is met de 
eisen in de hoofdstukken II en III, mag de 
importeur de batterij niet in de handel 
brengen of in gebruik nemen voordat zij in 
overeenstemming is gebracht. Wanneer de 
batterij een risico vertoont, brengt de 
importeur de fabrikant en de 
markttoezichtautoriteiten hiervan 
bovendien op de hoogte.

Wanneer een importeur van mening is of 
redenen heeft om aan te nemen dat een 
batterij niet in overeenstemming is met de 
eisen in de hoofdstukken II en III en in 
artikel 39, mag de importeur de batterij 
niet in de handel brengen of in gebruik 
nemen voordat zij in overeenstemming is 
gebracht. Wanneer de importeur van 
mening is of reden heeft om aan te nemen 
dat de batterij een risico vertoont, brengt 
hij de fabrikant en de 
markttoezichtautoriteiten hiervan 
bovendien op de hoogte.

Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde merknaam en contactadres 
op de batterij, of wanneer dit niet mogelijk 
is, op de verpakking of in een bij de batterij 
gevoegd document. De contactgegevens 
worden gesteld in een taal die de 
consumenten, andere eindgebruikers en de 

3. Importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde merknaam en het adres, e-
mailadres en telefoonnummer waarop zij 
bereikbaar zijn op de batterij, of wanneer 
dit niet mogelijk is, op de verpakking of in 
een bij de batterij gevoegd document. De 
contactgegevens worden gesteld in een taal 
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markttoezichtautoriteiten gemakkelijk 
kunnen begrijpen.

die de consumenten, andere eindgebruikers 
en de markttoezichtautoriteiten 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Importeurs zien erop toe dat 
fabrikanten hebben voldaan aan hun 
verplichtingen uit hoofde van artikel 38, 
leden 7, 9 en 10.

Schrappen

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebrachte of in 
gebruik genomen batterij niet conform de 
eisen in de hoofdstukken II en III is, nemen 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om de batterij conform te 
maken of zo nodig uit de handel te nemen 
of terug te roepen. Bovendien brengen 
importeurs, indien de batterij een risico 
vertoont, de nationale autoriteit van de 
lidstaat waar zij de batterij op de markt 
hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de non-conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig 
beschrijven.

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebrachte of in 
gebruik genomen batterij niet conform de 
eisen in de hoofdstukken II en III en in 
artikel 39 is, nemen onmiddellijk de 
nodige corrigerende maatregelen om de 
batterij conform te maken of zo nodig uit 
de handel te nemen of terug te roepen. 
Bovendien brengen importeurs, wanneer 
zij van mening zijn of reden hebben om 
aan te nemen dat de batterij een risico 
vertoont, de nationale autoriteit van de 
lidstaat waar zij de batterij op de markt 
hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de non-conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig 
beschrijven.

Amendement 161
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Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de fabrikant, de gemachtigde van 
de fabrikant, de importeur of andere 
distributeurs geregistreerd zijn op het 
grondgebied van een lidstaat 
overeenkomstig artikel 46;

a) de producent geregistreerd is op het 
grondgebied van een lidstaat 
overeenkomstig artikel 46;

Amendement 162

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) of de fabrikant en de importeur aan 
de eisen in artikel 38, leden 7, 9 en 10, 
respectievelijk artikel 41, leden 3 en 4, 
hebben voldaan.

d) of de fabrikant en de importeur aan 
de eisen in artikel 38, leden 7, 8 en 9, 
respectievelijk artikel 41, lid 3, hebben 
voldaan.

Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een distributeur van 
mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een batterij niet in 
overeenstemming is met de eisen in de 
hoofdstukken II en III, mag de distributeur 
de batterij pas op de markt aanbieden nadat 
zij in overeenstemming is gebracht. 
Wanneer de batterij een risico vertoont, 
brengt de distributeur bovendien de 
fabrikant of de importeur, evenals de 
desbetreffende markttoezichtautoriteiten 
hiervan op de hoogte.

3. Wanneer een distributeur van 
mening is of redenen heeft om aan te 
nemen dat een batterij niet in 
overeenstemming is met de eisen in de 
hoofdstukken II en III, mag de distributeur 
de batterij pas op de markt aanbieden nadat 
zij in overeenstemming is gebracht. 
Wanneer de distributeur van mening is of 
reden heeft om aan te nemen dat de 
batterij een risico vertoont, brengt hij 
bovendien de fabrikant of de importeur, 
evenals de desbetreffende 
markttoezichtautoriteiten hiervan op de 
hoogte.
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Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden batterij 
niet conform de eisen in de hoofdstukken II 
en III is, zien erop toe dat de nodige 
corrigerende maatregelen worden genomen 
om de batterij conform te maken of zo 
nodig uit de handel te nemen of terug te 
roepen. Bovendien brengen distributeurs, 
indien de batterij een risico vertoont, de 
nationale autoriteit van de lidstaten waar 
zij de batterij op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de non-
conformiteit en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden batterij 
niet conform de eisen in de hoofdstukken II 
en III en in artikel 39 is, zien erop toe dat 
de nodige corrigerende maatregelen 
worden genomen om de batterij conform te 
maken of zo nodig uit de handel te nemen 
of terug te roepen. Bovendien brengen 
distributeurs, wanneer zij van mening zijn 
of reden hebben om aan te nemen dat de 
batterij een risico vertoont, de nationale 
autoriteit van de lidstaten waar zij de 
batterij op de markt hebben aangeboden 
hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij 
zij in het bijzonder de non-conformiteit en 
alle genomen corrigerende maatregelen 
uitvoerig beschrijven.

Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Distributeurs verstrekken op een 
met redenen omkleed verzoek van een 
nationale autoriteit aan deze autoriteit alle 
benodigde informatie en technische 
documentatie om de conformiteit van een 
batterij met de eisen in de hoofdstukken II 
en III aan te tonen, in een taal die deze 
autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. Deze 
informatie en de technische documentatie 
worden op papier of elektronisch verstrekt. 
Op verzoek van de nationale autoriteit 
verlenen distributeurs medewerking aan 
alle genomen maatregelen ter uitschakeling 
van de risico’s van de door hen op de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)      



PE695.236v02-00 88/118 AD\1245024NL.docx

NL

markt aangeboden batterijen.

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fulfilmentdienstverleners zorgen voor de 
batterijen die zij behandelen voor zodanige 
opslag-, verpakkings-, adresserings- en 
verzendingsomstandigheden dat de 
overeenstemming van de batterij met de 
eisen in de hoofdstukken II en III niet in 
het gedrang komt.

Fulfilmentdienstverleners, met inbegrip 
van onlinemarktplaatsen, zorgen voor de 
batterijen die zij behandelen voor zodanige 
opslag-, verpakkings-, adresserings- en 
verzendingsomstandigheden dat de 
overeenstemming van de batterij met de 
eisen in de hoofdstukken II, III en VII niet 
in het gedrang komt.

Onverminderd de in hoofdstuk VI 
vastgestelde verplichtingen voor de 
betrokken marktdeelnemers voeren 
fulfilmentdienstverleners naast de in de 
eerste alinea genoemde vereiste de taken 
uit die zijn vastgesteld in artikel 40, lid 4, 
punt d), en lid 4 bis.

Amendement 167

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een importeur of distributeur wordt 
beschouwd als fabrikant voor de toepassing 
van deze verordening en is onderworpen 
aan de verplichtingen van de fabrikant 
overeenkomstig artikel 40, wanneer

Een importeur of distributeur wordt 
beschouwd als fabrikant voor de toepassing 
van deze verordening en is onderworpen 
aan de verplichtingen van de fabrikant 
overeenkomstig artikel 38, wanneer een 
van de volgende gevallen van toepassing 
is:

Amendement 168

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een al in de handel gebrachte of in 
gebruik genomen batterij zodanig wordt 
gewijzigd door die importeur of 
distributeur dat de conformiteit met de 
eisen van deze verordening in het gedrang 
kan komen;

b) een al in de handel gebrachte of in 
gebruik genomen batterij wordt zodanig 
gewijzigd door die importeur of 
distributeur dat de conformiteit met de 
eisen van deze verordening in het gedrang 
kan komen; of

Amendement 169

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bijdrage van eindgebruikers aan 
afvalpreventie, onder meer door middel 
van informatie over goede praktijken voor 
het gebruik van batterijen die erop gericht 
zijn de levensduur van de batterijen te 
verlengen en de mogelijkheden om 
voorbereidingen te treffen voor het 
hergebruik te vergroten;

a) de bijdrage van eindgebruikers aan 
afvalpreventie, onder meer door middel 
van informatie over goede praktijken en de 
veiligheidsaanbevelingen van de 
producent in verband met het gebruik van 
batterijen die erop gericht zijn de 
levensduur van de batterijen te verlengen 
en de mogelijkheden om voorbereidingen 
te treffen voor het hergebruik te vergroten;

Amendement 170

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de rol van eindgebruikers in de 
gescheiden inzameling van afgedankte 
batterijen overeenkomstig hun 
verplichtingen uit hoofde van artikel 51, 
teneinde de verwerking en recycling van 
batterijen mogelijk te maken;

b) de rol van eindgebruikers in de 
gescheiden inzameling van afgedankte 
batterijen overeenkomstig hun 
verplichtingen uit hoofde van artikel 51, 
teneinde de verwerking en recycling van 
batterijen mogelijk te maken, en in het 
bijzonder de bijdrage van gescheiden 
inzameling tot de vermindering van de 
uitvoer van afval naar derde landen en tot 
de circulariteit van grondstoffen;
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Amendement 171

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – alinea 1 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) voor draagbare batterijen, de 
statiegeldregelingen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 72 bis hebben 
ingesteld en informatie over het 
restitutiebedrag.

Amendement 172

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – alinea 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wordt verstrekt in een door de 
betrokken lidstaat bepaalde taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

b) wordt verstrekt in een taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen en is 
toegankelijk voor personen met een 
handicap overeenkomstig Richtlijn (EU) 
2019/882 van het Europees Parlement en 
de Raad1 bis (Europese 
toegankelijkheidswet), zoals bepaald door 
de betrokken lidstaat;
__________________
1 bis Richtlijn (EU) 2019/882 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschriften voor 
producten en diensten (PB L 151 van 
7.6.2019, blz. 70).

Amendement 173

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – alinea 2 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wordt, voor wat betreft de in 
punt f bis) genoemde informatie, verstrekt 



AD\1245024NL.docx 91/118 PE695.236v02-00

NL

via de in artikel 13 bedoelde QR-code.

Amendement 174

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Distributeurs die batterijen leveren 
aan eindgebruikers verstrekken de in de 
leden 1 en 2 bedoelde informatie in hun 
verkooppunten, op zichtbare wijze, en via 
hun onlinemarktplaatsen, en verstrekken 
tevens informatie over hoe de 
eindgebruikers afgedankte batterijen 
kosteloos kunnen inleveren bij de 
respectieve inzamelpunten die in de 
verkooppunten of namens een marktplaats 
zijn ingesteld. Die verplichting is beperkt 
tot de batterijtypen die de distributeur of 
detailhandelaar als nieuwe batterijen in zijn 
aanbod heeft of had.

4. Distributeurs die batterijen leveren 
aan eindgebruikers verstrekken de in de 
leden 1 en 2 bedoelde informatie in hun 
verkooppunten, op zichtbare en 
permanente wijze, en via hun 
onlinemarktplaatsen, en verstrekken tevens 
informatie over hoe de eindgebruikers 
afgedankte batterijen kosteloos kunnen 
inleveren bij de respectieve inzamelpunten 
die in de verkooppunten of namens een 
marktplaats zijn ingesteld. Die verplichting 
is beperkt tot de batterijtypen die de 
distributeur of detailhandelaar als nieuwe 
batterijen in zijn aanbod heeft of had.

Amendement 175

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt uiterlijk op 
31 december 2024 uitvoeringshandelingen 
vast met het oog op de vaststelling van:

5. De Commissie stelt uiterlijk op 
31 december 2024 overeenkomstig 
artikel 73 gedelegeerde handelingen vast 
teneinde deze verordening aan te vullen 
door de vaststelling van:

Amendement 176

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden Schrappen
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vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 74, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Amendement 177

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het batterijpaspoort is uniek voor 
elke individuele batterij zoals bedoeld in 
lid 1 en wordt geïdentificeerd aan de hand 
van een unieke identificatiecode die de 
marktdeelnemer die de batterij in de handel 
brengt aan de batterij toewijst en die op de 
batterij wordt gedrukt of gegraveerd.

2. Het batterijpaspoort is uniek voor 
elke individuele batterij zoals bedoeld in 
lid 1 en wordt geïdentificeerd aan de hand 
van een unieke identificatiecode die de 
marktdeelnemer die de batterij in de handel 
brengt aan de batterij toewijst en die op de 
batterij wordt gedrukt of erin gegraveerd, 
en de informatie in het openbaar 
toegankelijke deel is beschikbaar via de in 
artikel 13, leden 5 en 6 beschreven QR-
code.

Amendement 178

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het batterijpaspoort maakt het 
mogelijk om informatie over de waarden 
voor de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
prestatie- en degelijkheidsparameters te 
raadplegen wanneer de batterij in de handel 
wordt gebracht en wanneer de status ervan 
wordt gewijzigd.

5. Het batterijpaspoort maakt het 
mogelijk om informatie over de waarden 
voor de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
prestatie- en degelijkheidsparameters, 
alsook informatie over de conditie van de 
batterij, overeenkomstig artikel 14, te 
raadplegen wanneer de batterij in de handel 
wordt gebracht en wanneer de status ervan 
wordt gewijzigd.

Amendement 179

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de statuswijziging het 
gevolg is van reparatie- of 
herbestemmingsactiviteiten wordt de 
verantwoordelijkheid voor het 
batterijdossier in het batterijpaspoort 
overgedragen aan de marktdeelnemer die 
wordt geacht de industriële batterij of de 
batterij voor elektrische voertuigen in de 
handel te brengen of in gebruik te nemen.

6. Wanneer de statuswijziging het 
gevolg is van revisie- of 
herbestemmingsactiviteiten wordt de 
verantwoordelijkheid voor het 
batterijdossier in het batterijpaspoort 
overgedragen aan de marktdeelnemer die 
wordt geacht de industriële batterij of de 
batterij voor elektrische voertuigen in de 
handel te brengen of in gebruik te nemen. 
Het dossier van gereviseerde of 
herbestemde batterijen wordt gekoppeld 
aan het dossier van de oorspronkelijke 
batterij of batterijen.
Wanneer de statuswijziging het gevolg is 
van recycling, wordt de 
verantwoordelijkheid voor het 
batterijdossier in het batterijpaspoort 
overgedragen aan de producenten of aan 
de namens hen optredende organisaties 
voor producentenverantwoordelijkheid.

Amendement 180

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd om 
uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot de regels voor het 
raadplegen, delen, beheren, verkennen, 
publiceren en hergebruiken van de via het 
batterijpaspoort toegankelijke informatie 
en gegevens.

7. De Commissie is bevoegd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om deze verordening aan te vullen door de 
regels vast te stellen voor het raadplegen, 
delen, beheren, verkennen, publiceren en 
hergebruiken van de via het 
batterijpaspoort toegankelijke informatie 
en gegevens.

Amendement 181

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 7 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 74, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Schrappen

Amendement 182

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de 
markttoezichtautoriteiten van mening zijn 
dat de non-conformiteit niet tot hun 
nationale grondgebied beperkt is, brengen 
zij de Commissie en de andere lidstaten op 
de hoogte van de resultaten van de 
beoordeling en van de maatregelen die zij 
van de marktdeelnemer hebben verlangd.

2. De markttoezichtautoriteiten 
brengen de Commissie en de andere 
lidstaten op de hoogte van de resultaten 
van de beoordeling en van de maatregelen 
die zij van de marktdeelnemer hebben 
verlangd.

Amendement 183

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 5 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de batterij voldoet niet aan de in 
hoofdstuk II of III van deze verordening 
beschreven eisen;

a) de batterij voldoet niet aan de in 
hoofdstuk II of III of de in artikel 39 van 
deze verordening beschreven eisen;

Amendement 184

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien binnen drie maanden na de 
ontvangst van de in lid 4, tweede alinea, 
bedoelde informatie geen bezwaar tegen 

7. Indien binnen twee maanden na de 
ontvangst van de in lid 4, tweede alinea, 
bedoelde informatie geen bezwaar tegen 
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een voorlopige maatregel van een lidstaat 
is ingebracht door een lidstaat of de 
Commissie, wordt die maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

een voorlopige maatregel van een lidstaat 
is ingebracht door een lidstaat of de 
Commissie, wordt die maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

Amendement 185

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Consumenten wordt de 
mogelijkheid geboden informatie over 
batterijen die een risico voor consumenten 
vormen, in te voeren in een afzonderlijke 
rubriek van de in artikel 12 van Richtlijn 
2001/95/EG bedoelde Safety Gate-portal. 
De Commissie neemt de ontvangen 
informatie zorgvuldig in aanmerking en 
zorgt zo nodig voor de follow-up.
De Commissie stelt overeenkomstig de in 
artikel 74, lid 2, bedoelde adviesprocedure 
een uitvoeringshandeling vast om de 
voorwaarden vast te stellen voor de 
overdracht van de in de eerste alinea 
genoemde informatie en voor de 
overdracht van deze informatie aan de 
betrokken nationale autoriteiten voor 
follow-up.

Amendement 186

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien na voltooiing van de 
procedure in artikel 66, leden 3 en 4, 
bezwaren tegen een maatregel van een 
lidstaat worden ingebracht of de 
Commissie van mening is dat de nationale 
maatregel in strijd is met de wetgeving van 
de Unie, treedt de Commissie onverwijld in 
overleg met de lidstaten en de betrokken 

1. Indien na voltooiing van de 
procedure in artikel 66, leden 3 en 4, 
bezwaren tegen een maatregel van een 
lidstaat worden ingebracht of de 
Commissie van mening is dat de nationale 
maatregel in strijd is met de wetgeving van 
de Unie, treedt de Commissie onverwijld in 
overleg met de lidstaten en de betrokken 
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marktdeelnemer(s) en voert zij een 
evaluatie van de nationale maatregel uit. 
Aan de hand van die evaluatie besluit de 
Commissie middels een 
uitvoeringshandeling of de nationale 
maatregel al dan niet gerechtvaardigd is.

marktdeelnemer(s) en voert zij een 
evaluatie van de nationale maatregel uit. 
De Commissie voltooit deze evaluatie 
binnen een maand. Aan de hand van die 
evaluatie besluit de Commissie middels 
een uitvoeringshandeling of de nationale 
maatregel al dan niet gerechtvaardigd is.

Amendement 187

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat na uitvoering 
van een beoordeling overeenkomstig 
artikel 67, lid 1, vaststelt dat een batterij 
die conform de eisen in de hoofdstukken II 
en III is, maar toch een risico voor de 
menselijke gezondheid of de veiligheid van 
personen of voor de bescherming van 
eigendommen of het milieu meebrengt, 
verlangt deze lidstaat van de 
desbetreffende marktdeelnemer dat hij alle 
passende maatregelen neemt om ervoor te 
zorgen dat de batterij dat risico niet meer 
meebrengt wanneer zij in de handel wordt 
gebracht, of om de batterij binnen een 
redelijke termijn, die evenredig is met de 
aard van het risico, uit de handel te nemen 
of terug te roepen.

1. Wanneer een lidstaat na uitvoering 
van een beoordeling overeenkomstig 
artikel 66, lid 1, vaststelt dat een batterij 
die conform de eisen in de hoofdstukken II 
en III is, maar toch een risico voor de 
menselijke gezondheid of de veiligheid van 
personen of voor de bescherming van 
eigendommen of het milieu meebrengt, 
verlangt deze lidstaat van de 
desbetreffende marktdeelnemer dat hij alle 
passende maatregelen neemt om ervoor te 
zorgen dat de batterij dat risico niet meer 
meebrengt wanneer zij in de handel wordt 
gebracht, of om de batterij binnen een 
redelijke termijn, die evenredig is met de 
aard van het risico, uit de handel te nemen 
of terug te roepen.

Amendement 188

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat brengt de Commissie en 
de andere lidstaten onmiddellijk daarvan 
op de hoogte. Die informatie omvat alle 
bekende bijzonderheden, met name de 
gegevens die nodig zijn om de batterijen te 
identificeren en om de oorsprong en de 

3. De lidstaat brengt de Commissie en 
de andere lidstaten onmiddellijk daarvan 
op de hoogte. Die informatie omvat alle 
bekende bijzonderheden, met name de 
gegevens die nodig zijn om de batterijen te 
identificeren en om de oorsprong en de 
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toeleveringsketen van de batterij, de aard 
van het risico en de aard en de duur van de 
nationale maatregelen vast te stellen.

waardeketen van de batterij, de aard van 
het risico en de aard en de duur van de 
nationale maatregelen vast te stellen.

Amendement 189

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 68 bis
Unietestfaciliteit

1. Uiterlijk [twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
wijst de Commissie overeenkomstig 
artikel 21, lid 2, tweede alinea, van 
Verordening (EU) 2019/1020 een in 
batterijen gespecialiseerde 
Unietestfaciliteit aan.
2. De Unietestfaciliteit zal dienstdoen als 
kenniscentrum voor:
a) in afwijking van artikel 21, lid 6, 
punt b), van Verordening 
(EU) 2019/1020, het verstrekken van 
onafhankelijk technisch en 
wetenschappelijk advies aan de 
Commissie in het kader van de in 
artikel 32 van deze verordening bedoelde 
onderzoeken en in het kader van de in 
artikel 67, lid 1, en artikel 68, lid 4, van 
deze verordening bedoelde beoordelingen;
b) het testen van batterijen op verzoek van 
markttoezichtautoriteiten met het oog op 
de in artikel 66, lid 1, bedoelde 
beoordeling.

Amendement 190

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 68 ter
Nationale kenniscentra voor batterijen

1. De markttoezichtautoriteiten komen 
met de organisaties die marktdeelnemers 
en onderzoeksfaciliteiten 
vertegenwoordigen overeen om in elke 
lidstaat een nationaal kenniscentrum voor 
batterijen op te richten.
2. De in lid 1 bedoelde nationale 
kenniscentra voor batterijen voeren 
activiteiten uit die tot doel hebben de 
naleving van de voorschriften van deze 
verordening te bevorderen en de niet-
naleving ervan vast te stellen, de 
bewustwording ter zake te vergroten en 
richtsnoeren en technisch advies met 
betrekking tot deze voorschriften te 
verstrekken. Waar relevant kunnen ook 
andere belanghebbenden, zoals 
organisaties die eindgebruikers 
vertegenwoordigen, aan de activiteiten 
van de nationale kenniscentra voor 
batterijen deelnemen.
3. Overeenkomstig artikel 9, lid 2, van 
Verordening (EU) 2019/1020 zorgen de 
markttoezichtautoriteit en de in lid 1 
bedoelde partijen ervoor dat de activiteiten 
van de nationale kenniscentra voor 
batterijen uitgevoerde overeenkomst niet 
leiden tot oneerlijke concurrentie tussen 
marktdeelnemers en de objectiviteit, 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
de partijen onverlet laten.

Amendement 191

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 66 geldt dat 
wanneer een lidstaat vaststelt dat een 

1. Onverminderd artikel 66 geldt dat 
wanneer een lidstaat vaststelt dat een 
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batterij die buiten de werkingssfeer van 
artikel 68 valt niet conform deze 
verordening is of dat een marktdeelnemer 
een in deze verordening vastgestelde 
verplichting niet is nagekomen, die lidstaat 
van de desbetreffende marktdeelnemer 
verlangt dat die een einde maakt aan de 
non-conformiteit. Voorbeelden van 
dergelijke non-conformiteit zijn:

batterij die buiten de werkingssfeer van 
artikel 68 valt niet conform deze 
verordening is of dat een marktdeelnemer 
een in deze verordening vastgestelde 
verplichting niet is nagekomen, die lidstaat 
van de desbetreffende marktdeelnemer 
verlangt dat die een einde maakt aan de 
non-conformiteit. Om deze taak te 
vergemakkelijken, zorgen de lidstaten 
voor gemakkelijk toegankelijke kanalen 
zodat consumenten non-conformiteit 
kunnen melden. Voorbeelden van 
dergelijke non-conformiteit zijn:

Amendement 192

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – punt k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) er is niet voldaan aan de eisen 
inzake een beleid van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen in 
artikel 39.

k) er is niet voldaan aan de eisen 
inzake een beleid van passende 
zorgvuldigheid in de waardeketen in 
artikel 39;

Amendement 193

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1 – punt k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) er is niet voldaan aan de eisen 
inzake het batterijpaspoort als bedoeld in 
artikel 65.

Amendement 194

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bevoegde autoriteiten van de 
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lidstaten krijgen overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) 
2019/1020 onderzoeksbevoegdheden om 
passende, op risico of op ontvangen 
informatie gebaseerde controles uit te 
voeren om mogelijke non-conformiteit op 
te sporen.

Amendement 195

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Markttoezichtautoriteiten werken 
samen om te zorgen voor 
grensoverschrijdende handhaving van de 
bepalingen van deze verordening 
overeenkomstig de in hoofdstuk VI van 
Verordening (EU) 2019/1020 vastgestelde 
voorwaarden.

Amendement 196

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 bis
Arbitrageprocedure

De lidstaten komen overeen een 
arbitrageprocedure in te stellen op grond 
waarvan marktdeelnemers geschillen met 
betrekking tot nationale maatregelen die 
het vrije verkeer van goederen en diensten 
beperken, zoals genoemd in artikel 3 van 
deze verordening, kunnen voorleggen aan 
de in artikel 68 bis bedoelde 
Unietestfaciliteit. De arbitrageprocedure 
is bindend voor de partijen totdat een 
vonnis is uitgesproken door het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, waar van 
toepassing.
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Amendement 197

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbestedende diensten zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn 2014/24/EU of artikel 3, lid 1, 
van Richtlijn 2014/25/EU, of 
aanbestedende instanties zoals gedefinieerd 
in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2014/25/EU 
houden bij de aankoop van batterijen of 
producten die batterijen bevatten in 
situaties die onder die richtlijnen vallen 
rekening met de milieueffecten van 
batterijen gedurende hun levenscyclus om 
ervoor te zorgen dat dergelijke effecten van 
de aangekochte batterijen tot een minimum 
worden beperkt.

1. Aanbestedende diensten zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn 2014/24/EU of artikel 3, lid 1, 
van Richtlijn 2014/25/EU, of 
aanbestedende instanties zoals gedefinieerd 
in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2014/25/EU 
houden bij de aankoop van batterijen of 
producten die batterijen bevatten in 
situaties die onder die richtlijnen vallen 
rekening met de milieueffecten van 
batterijen gedurende hun levenscyclus, met 
name door te overwegen te kiezen voor de 
batterijen of producten met batterijen die 
de laagste koolstofvoetafdruk hebben 
zoals bedoeld in artikel 7, om ervoor te 
zorgen dat dergelijke effecten van de 
aangekochte batterijen tot een minimum 
worden beperkt. Wanneer in de volgorde 
van belangrijkheid van de 
gunningscriteria prioriteit wordt gegeven 
aan andere criteria, wordt die prioritering 
gerechtvaardigd door middel van objectief 
bewijs.

Amendement 198

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verplichting in lid 1 geldt voor 
alle overeenkomsten die door 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
instanties worden gesloten voor de 
aankoop van batterijen of producten die 
batterijen bevatten en betekent dat deze 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
instanties verplicht zijn technische 

2. De verplichting in lid 1 geldt voor 
alle overeenkomsten die door 
aanbestedende diensten of aanbestedende 
instanties worden gesloten voor de 
aankoop van batterijen of producten die 
batterijen bevatten en betekent dat deze 
aanbestedende diensten en aanbestedende 
instanties verplicht zijn technische 
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specificaties en gunningscriteria op basis 
van de artikelen 7 tot en met 10 op te 
nemen teneinde te waarborgen dat een 
product wordt gekozen uit een aantal 
producten met aanzienlijk lagere 
milieueffecten gedurende hun 
levenscyclus.

specificaties en gunningscriteria op basis 
van de artikelen 7 tot en met 11 en 
artikel 39 op te nemen teneinde te 
waarborgen dat een product wordt gekozen 
uit een aantal producten met aanzienlijk 
lagere milieueffecten gedurende hun 
levenscyclus.

Amendement 199

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt uiterlijk op 
31 december 2026 overeenkomstig 
artikel 73 gedelegeerde handelingen vast 
om deze verordening aan te vullen door 
minimale verplichte criteria of streefdoelen 
voor groene overheidsopdrachten vast te 
stellen op basis van de eisen in de 
artikelen 7 tot en met 10.

3. De Commissie stelt uiterlijk op 
31 december 2026 overeenkomstig 
artikel 73 gedelegeerde handelingen vast 
om deze verordening aan te vullen door 
minimale verplichte criteria of streefdoelen 
voor groene overheidsopdrachten vast te 
stellen op basis van de eisen in de 
artikelen 7 tot en met 10 en artikel 39.

Amendement 200

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 72 bis
Statiegeldregelingen

1. De lidstaten voeren verplichte 
statiegeldregelingen in voor de inzameling 
van afgedankte batterijen voor algemeen 
gebruik.
2. Overeenkomstig artikel 60, lid 1, 
punt f bis), moeten consumenten en 
andere eindgebruikers op duidelijke en 
begrijpelijke wijze worden ingelicht over 
de regelingen en restitutiebedragen.
3. Inkomsten die de investering in de 
regeling en de operationele kosten 
overschrijden, worden door de lidstaten 
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toegewezen aan de ondersteuning van 
innovatie en onderzoeks- en 
ontwikkelingsinitiatieven op het gebied 
van de productie van batterijen en de 
vervanging van schaarse grondstoffen 
door ruimer beschikbare materialen.
4. Uiterlijk op 31 december 2030 evalueert 
de Commissie de werking van de 
nationale statiegeldregelingen en 
overweegt zij of een EU-brede 
statiegeldregeling nodig is om 
fragmentatie van de interne markt tegen 
te gaan.

Amendement 201

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 6, 
lid 2, artikel 7, leden 1, 2 en 3, artikel 9, 
lid 2, artikel 10, lid 3, artikel 12, lid 2, 
artikel 17, lid 4, artikel 27, lid 3, artikel 39, 
lid 8, artikel 55, lid 4, artikel 56, lid 4, 
artikel 57, lid 6, artikel 58, lid 3, en 
artikel 70, lid 2, bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt met 
ingang van [datum waarop deze 
verordening in werking treedt] voor een 
periode van vijf jaar aan de Commissie 
verleend. De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden vóór het einde van de 
termijn van vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

2. De bevoegdheid om de in artikel 6, 
lid 2, artikel 7, leden 1, 2 en 3, artikel 9, 
lid 2, artikel 10, lid 3, artikel 11 bis, 
artikel 12, lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 39, 
lid 8, artikel 55, lid 4, artikel 56, lid 4, 
artikel 57, lid 6, artikel 58, lid 3, artikel 64, 
lid 5, artikel 65, lid 7, en artikel 70, lid 3, 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt met ingang van [datum 
waarop deze verordening in werking 
treedt] voor een periode van vijf jaar aan 
de Commissie verleend.De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden vóór het einde van 
de termijn van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Amendement 202
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Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 6, lid 2, artikel 7, 
leden 1, 2 en 3, artikel 9, lid 2, artikel 10, 
lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 17, lid 4, 
artikel 27, lid 3, artikel 39, lid 8, artikel 55, 
lid 4, artikel 56, lid 4, artikel 57, lid 6, 
artikel 58, lid 3, en artikel 70, lid 2, 
bedoelde delegatie van bevoegdheden kan 
te allen tijde door het Europees Parlement 
of de Raad worden ingetrokken. Het besluit 
tot intrekking beëindigt de delegatie van de 
in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit wordt van kracht op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een daarin genoemde latere datum. Het 
besluit laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet.

3. De in artikel 6, lid 2, artikel 7, 
leden 1, 2 en 3, artikel 9, lid 2, artikel 10, 
lid 3, artikel 11 bis, artikel 12, lid 2, 
artikel 17, lid 4, artikel 39, lid 8, artikel 55, 
lid 4, artikel 56, lid 4, artikel 57, lid 6, 
artikel 58, lid 3, artikel 64 lid 5, artikel 65, 
lid 7, en artikel 70, lid 3, bedoelde 
delegatie van bevoegdheden kan te allen 
tijde door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit wordt van kracht op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een daarin genoemde latere datum. Het 
besluit laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet.

Amendement 203

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikel 6, lid 2, 
artikel 7, leden 1, 2 en 3, artikel 9, lid 2, 
artikel 10, lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 17, 
lid 4, artikel 27, lid 3, artikel 39, lid 8, 
artikel 55, lid 4, artikel 56, lid 4, artikel 57, 
lid 6, artikel 58, lid 3, en artikel 70, lid 2, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
heeft medegedeeld dat zij daartegen geen 

6. Een overeenkomstig artikel 6, lid 2, 
artikel 7, leden 1, 2 en 3, artikel 9, lid 2, 
artikel 10, lid 3, artikel 11 bis, artikel 12, 
lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 39, lid 8, 
artikel 55, lid 4, artikel 56, lid 4, artikel 57, 
lid 6, artikel 58, lid 3, artikel 64, lid 5, 
artikel 65, lid 7, en artikel 70, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
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bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt deze 
termijn met twee maanden verlengd.

heeft medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt deze 
termijn met twee maanden verlengd.

Amendement 204

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – alinea 1 – punt 2 – inleidende formuleVerordening (EU) 2019/1020
Bijlage I – punt 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) in bijlage I, wordt het volgende 
punt 71 toegevoegd aan de lijst van 
harmonisatiewetgeving van de Unie:

(2) in bijlage I wordt punt 21 van de 
lijst van harmonisatiewetgeving van de 
Unie vervangen door:

“71. Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake batterijen en 
afgedankte batterijen tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/1020 en tot 
intrekking van Richtlijn 2006/66/EG 
(Nadere gegevens van de publicatie in het 
Publicatieblad in te vullen door het 
Publicatiebureau);

 “21. Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake batterijen en 
afgedankte batterijen tot intrekking van 
Richtlijn 2006/66/EG en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/1020 (Nadere 
gegevens van de publicatie in het 
Publicatieblad in te vullen door het 
Publicatiebureau);”

Amendement 205

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sancties Toegang tot de rechter en sancties

Amendement 206

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties die van toepassing 
zijn op inbreuken op deze verordening en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 

De Commissie stelt de regels vast 
betreffende de sancties die van toepassing 
zijn op inbreuken op deze verordening en 
neemt alle nodige maatregelen om ervoor 
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te zorgen dat zij worden uitgevoerd. De 
sancties zijn doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. De lidstaten stellen de 
Commissie onverwijld van deze regels en 
deze maatregelen in kennis en doen dit 
eveneens bij alle eventuele latere 
wijzigingen ervan.

te zorgen dat zij worden uitgevoerd. De 
sancties zijn doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. De lidstaten zorgen er met 
name voor dat deze sancties van 
toepassing zijn op de leden van 
beheersinstanties en andere natuurlijke 
personen die verantwoordelijk zijn voor de 
inbreuken, overeenkomstig het nationale 
recht. De lidstaten stellen de Commissie 
onverwijld van deze regels en deze 
maatregelen in kennis en doen dit eveneens 
bij alle eventuele latere wijzigingen ervan.

Uiterlijk op 1 januari 2023 stelt de 
Commissie geharmoniseerde criteria op 
voor doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties en voor 
schadevergoedingen voor personen.

Amendement 207

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt uiterlijk op 31 
december 2030 een verslag op over de 
uitvoering van deze verordening en de 
effecten ervan op het milieu en de werking 
van de interne markt.

1. De Commissie publiceert uiterlijk 
op 31 december 2030 en vervolgens om de 
zeven jaar een verslag over de uitvoering 
van deze verordening en de effecten ervan 
op het milieu en de werking van de interne 
markt.

Amendement 208

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de eisen inzake passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van 
de artikelen 39 en 72;

c) de eisen inzake passende 
zorgvuldigheid in de waardeketen van de 
artikelen 39 en 72;

Amendement 209
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Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de maatregelen met betrekking tot 
het beheer van afgedankte batterijen van 
hoofdstuk VII.

d) de maatregelen met betrekking tot 
het beheer van afgedankte batterijen van 
hoofdstuk VII;

Amendement 210

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de maatregelen met betrekking tot 
de identificatie van marktdeelnemers als 
bedoeld in artikel 45;

Amendement 211

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2 – punt d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de in artikel 2 vastgestelde 
definities;

Amendement 212

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) het effect van deze 
verordening op de goede werking van de 
interne markt van de Unie voor batterijen 
en afgedankte batterijen, met inbegrip van 
het effect op de toegang tot en de prijzen 
van batterijen, grondstoffen en 
gerecyclede materialen, ook in 
vergelijking met de effecten van de 
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regelgevingskader van derde landen op 
hun respectieve batterijmarkten;

Amendement 213

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2 – punt d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quinquies) het aantal administratieve 
boetes en strafrechtelijke sancties die 
krachtens of in verband met deze 
verordening zijn opgelegd en het geïnde 
bedrag, uitgesplitst per lidstaat;

Amendement 214

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2 – punt d sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d sexies) de analyse van het effect 
van de verordening op het 
concurrentievermogen, op de 
investeringen van EU-bedrijven in de 
batterijensector en op de administratieve 
last in verband met de toepassing ervan 
voor elke categorie batterijen.

Amendement 215

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op [22 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
beoordeelt de Commissie de 
complementariteit van de parameters in 
deel A van bijlage IV met de 
internationale normen, met name het 
mondiaal technisch reglement van de 
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VN/ECE.

Amendement 216

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie evalueert de 
werking van de nationale 
statiegeldregelingen en overweegt of een 
EU-brede statiegeldregeling nodig is om 
fragmentatie van de interne markt tegen 
te gaan.

Amendement 217

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de artikelen 3 en 4 en de 
hoofdstukken II tot en met VI en 
hoofdstuk VIII mogen industriële 
batterijen, autobatterijen en batterijen 
voor elektrische voertuigen die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zijn ontworpen, verder in de handel wordt 
gebracht gedurende een periode die 
uiterlijk [vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening] afloopt, mits deze 
batterijen:
a) in de handel zijn gebracht om te 
worden ingebouwd in veiligheidsgevoelige 
toepassingen die vóór de inwerkingtreding 
van deze verordening zijn ontworpen;
b) in de handel zijn gebracht om te 
worden gebruikt als reserveonderdelen 
voor apparatuur die is ontworpen vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 218
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektrochemische prestatie- en 
degelijkheidsparameters van draagbare 
batterijen voor algemeen gebruik

Elektrochemische prestatie- en 
degelijkheidsparameters van draagbare 
batterijen voor algemeen gebruik en 
batterijen voor lichte vervoermiddelen

Amendement 219

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Batterijcapaciteit: de elektrische 
lading die een batterij onder specifieke 
omstandigheden kan leveren.

1. Oorspronkelijke gemeten 
batterijcapaciteit: de elektrische lading die 
een batterij onder specifieke 
omstandigheden kan leveren.

Amendement 220

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel A – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Round-tripefficiëntie en verlies 
daarvan (in %).

4. Round-tripefficiëntie en verlies 
daarvan (in %), indien van toepassing.

Amendement 221

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze test is de 
veiligheidsprestaties van de batterij te 
beoordelen bij een externe kortsluiting. De 
test kan de activering van de 
kortsluitbeveiliging beoordelen alsook de 

Het doel van deze test is de 
veiligheidsprestaties van de batterij te 
beoordelen bij een externe kortsluiting. De 
test kan de activering van de 
kortsluitbeveiliging beoordelen alsook de 
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mate waarin de cellen bestand zijn tegen de 
spanning, zonder dat zich een gevaarlijke 
situatie voordoet (zoals thermische 
wegloop (thermal runaway), explosies, 
brand). De belangrijkste risicofactoren zijn 
warmteontwikkeling op celniveau en 
elektrische vonkvorming, die het 
schakelsysteem of de isolatieweerstand 
kunnen aantasten.

mate waarin de cellen bestand zijn tegen de 
spanning, zonder dat zich een gevaarlijke 
situatie voordoet (zoals thermische 
wegloop (thermal runaway), explosies, 
brand). De belangrijkste risicofactoren zijn 
warmteontwikkeling op celniveau en 
elektrische vonkvorming, die het 
schakelsysteem of de isolatieweerstand 
kunnen aantasten. De testresultaten 
worden gedeeld met nationale 
brandweerkorpsen om opleidingen te 
kunnen ontwikkelen en organiseren voor 
de omgang met grote branden die door 
batterijen worden veroorzaakt.

Amendement 222

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel C – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De QR-code wordt in 100 % zwart 
weergegeven en is van een zodanige 
afmeting dat de code goed leesbaar is met 
algemeen beschikbare QR-lezers, zoals die 
welke in draagbare apparaten zijn 
geïntegreerd.

De QR-code wordt weergegeven in een 
kleur die sterk contrasteert met de kleur 
van het oppervlak van de batterij en is van 
een zodanige afmeting dat de code goed 
leesbaar is met algemeen beschikbare QR-
lezers, zoals die welke in draagbare 
apparaten zijn geïntegreerd.

Amendement 223

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – deel A – punt 1– alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met “interne productiecontrole” wordt de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
bedoeld waarbij de fabrikant de 
verplichtingen in de punten 2, 3 en 4 
nakomt en garandeert en verklaart dat de 
batterij aan de in de artikelen 6, 9, 10, 11, 
12, 13 en 14 genoemde toepasselijke 
vereisten voldoet.

Met “interne productiecontrole” wordt de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
bedoeld waarbij de fabrikant de 
verplichtingen in de punten 2, 3 en 4 
nakomt en garandeert en verklaart dat de 
batterij aan de in de artikelen 6, 9, 11, 13 
en 14 genoemde toepasselijke vereisten 
voldoet.
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Amendement 224

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – deel B – punt 1– alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met “interne productiecontrole plus 
verificatie onder toezicht” wordt de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
bedoeld waarbij de fabrikant de 
verplichtingen in de punten 2, 3, 4 en 5 
nakomt en garandeert en verklaart dat de 
batterij aan de in de artikelen 7, 8 en 39 
genoemde toepasselijke vereisten voldoet.

Met “interne productiecontrole plus 
verificatie onder toezicht” wordt de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
bedoeld waarbij de fabrikant de 
verplichtingen in de punten 2, 3, 4 en 5 
nakomt en garandeert en verklaart dat de 
batterij aan de in de artikelen 7, 8, 10, 12 
en 39 genoemde toepasselijke vereisten 
voldoet.

Amendement 225

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorwerp van de verklaring 
(beschrijving aan de hand waarvan de 
batterij kan worden getraceerd): 
beschrijving van de batterij.

4. Voorwerp van de verklaring 
(beschrijving aan de hand waarvan de 
batterij kan worden getraceerd, eventueel 
met inbegrip van een afbeelding van de 
batterij): beschrijving van de batterij.

Amendement 226

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 1 – a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) ijzer;

Amendement 227

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 1 – a ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) koper;

Amendement 228

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 1 – a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) bauxiet;

Amendement 229

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 2 – i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) afvalverwerking, met inbegrip van 
afvalverwerkingsinrichtingen en niet 
beperkt tot behandeling van mijnstorten.

Amendement 230

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De internationale instrumenten ter 
dekking van de in punt 2 bedoelde risico’s 
omvatten:

3. De internationale instrumenten met 
betrekking tot de in punt 2 bedoelde 
risico’s omvatten:

Amendement 231

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 3 – e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) OESO Due Diligence Handreiking e) OESO Due Diligence Handreiking 
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voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen; en

voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen;

Amendement 232

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 3 – f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) leidende beginselen inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten van de 
Verenigde Naties;

Amendement 233

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 3 – f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) tripartiete beginselverklaring van 
de IAO betreffende multinationale 
ondernemingen en sociaal beleid;

Amendement 234

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 3 – f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quater) beginselen inzake het 
bedrijfsleven en kinderrechten van 
Unicef.

Amendement 235

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – punt 1 – e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de beschikbaarheid van 
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reserveonderdelen die essentieel zijn voor 
het behoud van de werking van de 
batterij, en, indien beschikbaar, de 
periode waarin dergelijke 
reserveonderdelen op de markt 
beschikbaar zijn;

Amendement 236

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – punt 1 – g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) informatie over het op 
verantwoorde wijze betrekken van 
grondstoffen zoals aangegeven in de 
desbetreffende uitvoeringsmaatregel(en);

g) informatie over het op 
verantwoorde wijze betrekken van 
grondstoffen zoals aangegeven in 
artikel 39, lid 6;

Amendement 237

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – punt 1 – r bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

r bis) huidige status van de batterij 
(eerste levenscyclus, afgedankt, hersteld, 
herbestemd, gerecycled) en de betrokken 
marktdeelnemer die verantwoordelijk is 
voor het batterijdossier.
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European Association of Automotive Suppliers
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Stora Enso 
European Automobile Manufacturers’ Association
Micro-Mobility for Europe
EUROBAT
CONEBI
EPBA
Municipal Waste Europe
FEAD
EUCOBAT
BDE
Brainport development
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