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KORT BEGRUNDELSE

Batterier er en vigtig energikilde og en af de vigtigste katalysatorer for bæredygtig udvikling 
og ren energi. Batterier er en energilagringsløsning, og de har som sådan potentiale til 
effektivt at bidrage til Den Europæiske Unions dekarboniseringsmål. 

Den nye forordning fastlægger en omfattende ramme, der omfatter sikring af, at battericeller, 
-moduler og -pakker fremstilles ved hjælp af ren energi, er energieffektive og er udformet til 
at vare lang tid, og at de indsamles, genanvendes eller omfordeles korrekt.

I den nye industristrategi for Europa (COM(2020) 102 final), hvortil Parlamentet vedtog en 
initiativbetænkning under ledelse af ITRE (2020/2076(INI)), foreslås det at styrke Europas 
åbne strategiske autonomi og advare om, at Europas omstilling til klimaneutralitet kan erstatte 
den nuværende afhængighed af fossile brændstoffer med en afhængighed af råstoffer, hvoraf 
mange stammer fra udlandet, og for hvilke den globale konkurrence er ved at blive mere hård. 

I Kommissionens meddelelse "Modstandsdygtighed i forhold til råstoffer af kritisk betydning: 
En kurs mod større sikkerhed og bæredygtighed" (COM(2020) 474 final) understreges 
behovet for at imødegå en stigning i den globale efterspørgsel efter råstoffer ved at genbruge 
dem, inden de genvindes. Kobolt, bly, litium og nikkel betragtes som råstoffer af kritisk 
betydning for den europæiske industrisektor og navnlig for batteriproduktionen. 

Den foreslåede forordning bygger på den nye industristrategi for Europa og foreslår at 
mindske forsyningsrisikoen for råstoffer ved at fastsætte krav for at sikre et velfungerende 
marked for sekundære råstoffer, som omfatter bestemmelser om mål for genvinding af 
råstoffer og om due diligence-politikker og -ordninger i forsyningskæden.

ITRE's ordfører glæder sig derfor over Kommissionens initiativ vedrørende batterier og 
udtjente batterier.

Det Verdensøkonomiske Forum estimerer, at den globale batteriproduktion skal opskaleres 
med en faktor på 19 for at fremskynde omstillingen til en lavemissionsøkonomi. 

Der er derfor stort behov for et initiativ, der har til formål at modernisere EU's 
lovgivningsramme for batterier.

Produktionen og anvendelsen af batterier, den underliggende værdikæde og håndteringen af 
udtjente batterier er tværgående spørgsmål, der berører mange politikområder. 

Forordningen om batterier og udtjente batterier vil få stor indvirkning på energi- og 
industripolitikkerne, som ITRE-udvalget er ansvarlig for. Europa-Parlamentets 
Formandskonference har i sin afgørelse af 29. april 2021 givet ITRE-udvalget delt 
kompetence med hensyn til visse dele af forslaget i henhold til forretningsordenens artikel 57. 
I overensstemmelse med denne afgørelse fokuserer ITRE's ordfører sit forslag til udtalelse på 
disse bestemmelser, hvor hun har identificeret en række spørgsmål, der skal tages op.

Definitionerne af bærbare batterier og bærbare batterier til almindelig brug behandles i 
udkastet til udtalelse.
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Der er behov for at præcisere den definition og de krav, der gælder for bærbare batterier, der 
anvendes i lette transportformer samt i selvbalancerende køretøjer eller andre køretøjer, der 
ikke er udstyret med mindst én siddeplads. Selv om sektoren for elcykler og elscootere vokser 
hurtigt, synes der desuden at være meget få bestemmelser, der dækker disse sektorer, og dette 
kræver yderligere drøftelser og evaluering. Batterier, der anvendes i disse individuelle 
bytrafikløsninger, bør være omfattet af forordningen, navnlig hvad angår genanvendt indhold, 
ydeevne og holdbarhed samt krav om rettidig omhu. 

Ordføreren er af den opfattelse, at i forbindelse med de nye markeder, som dette forslag 
forsøger at udvikle, er visse mål, navnlig dem, der vedrører genanvendt indhold (artikel 8) og 
effektiviteten af materialegenvinding og -nyttiggørelse (artikel 57), væsentlige elementer i 
forordningen, og at revisionen af dem derfor om nødvendigt bør ske gennem den almindelige 
lovgivningsprocedure og ikke gennem afledt ret.

Forpligtelserne for operatører, der markedsfører batterier, med hensyn til due diligence er en 
afgørende del af forslaget, også i lyset af Unionens initiativer vedrørende kritiske råstoffer. 
Det er derfor meget vigtigt grundigt at drøfte, i hvilket omfang de vil blive anvendt på 
batterityper og batteriproducenter.

Parametrene for sundhedstilstand og forventet levetid, ydeevne og holdbarhed samt batteriers 
sikkerhed er integreret med yderligere tests, som ordføreren anser for nyttige med henblik på 
at nå forordningens mål og sikre, at de tilpasses til det igangværende internationale arbejde på 
området.

Endelig behandles bestemmelserne om lithium- og cadmiumgenvindingseffektivitet og 
nyttiggørelse også i dette udkast til udtalelse for at styrke miljøovervejelserne i den foreslåede 
retsakt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Inden for forordningens brede 
anvendelsesområde bør der skelnes mellem 
forskellige kategorier af batterier i 
overensstemmelse med deres udformning 
og anvendelse, uafhængigt af 
batterikemien. Klassificeringen mellem 
bærbare batterier på den ene side og 
industribatterier og bilbatterier på den 

(12) Inden for forordningens brede 
anvendelsesområde bør der skelnes mellem 
forskellige kategorier af batterier i 
overensstemmelse med deres udformning 
og anvendelse, uafhængigt af 
batterikemien. Klassificeringen mellem 
bærbare batterier på den ene side og 
industribatterier og bilbatterier på den 
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anden i direktiv 2006/66/EF bør udvikles 
yderligere for bedre at afspejle nye 
tendenser i brugen af batterier. Batterier, 
der anvendes til trækkraft i elkøretøjer, og 
som efter direktiv 2006/66/EF blev 
klassificeret i kategorien for 
industribatterier, udgør en stor og voksende 
del af markedet, som følge af den hurtige 
vækst, der gør sig gældende for elkøretøjer 
til vejtransport. De batterier, der anvendes 
til trækkraft i køretøjer til vejtransport bør 
derfor klassificeres i en ny kategori af 
traktionsbatterier. Batterier, der anvendes 
til trækkraft i andre transportkøretøjer, 
herunder jernbane-, vandvejs- og 
luftfartstransport, er fortsat omfattet af 
kategorien for industribatterier i henhold til 
denne forordning. Kategorien for 
industribatterier omfatter en bred gruppe af 
batterier, der er udviklet til industrielle 
formål, kommunikationsinfrastruktur, 
landbrugsaktiviteter eller produktion og 
distribution af elektrisk energi. Ud over 
denne ikkeudtømmende liste over 
eksempler bør ethvert batteri, der ikke er et 
bærbart batteri, et bilbatteri eller et 
traktionsbatteri, anses for et industribatteri. 
Batterier, der anvendes til energilagring i 
private hjem, anses for industribatterier 
inden for rammerne af denne forordning. 
Med henblik på at sikre, at alle batterier, 
der anvendes i lette transportmidler, f.eks. 
elcykler og elscootere, klassificeres som 
bærbare batterier, er det nødvendigt at 
præcisere definitionen af bærbare batterier 
og indføre en vægtgrænse for sådanne 
batterier.

anden i direktiv 2006/66/EF bør udvikles 
yderligere for bedre at afspejle nye 
tendenser i brugen af batterier. Batterier, 
der anvendes til trækkraft i elkøretøjer, og 
som efter direktiv 2006/66/EF blev 
klassificeret i kategorien for 
industribatterier, udgør en stor og voksende 
del af markedet, som følge af den hurtige 
vækst, der gør sig gældende for elkøretøjer 
til vejtransport. De batterier, der anvendes 
til trækkraft i køretøjer til vejtransport bør 
derfor klassificeres i en ny kategori af 
traktionsbatterier. Batterier, der anvendes 
til trækkraft i andre transportkøretøjer, 
herunder jernbane-, vandvejs- og 
luftfartstransport, er fortsat omfattet af 
kategorien for industribatterier i henhold til 
denne forordning. Kategorien for 
industribatterier omfatter en bred gruppe af 
batterier, der er udviklet til industrielle 
formål, kommunikationsinfrastruktur, 
landbrugsaktiviteter eller produktion og 
distribution af elektrisk energi. Ud over 
denne ikkeudtømmende liste over 
eksempler bør ethvert batteri, der ikke er et 
bærbart batteri, et bilbatteri eller et 
traktionsbatteri, anses for et industribatteri. 
Batterier, der anvendes til energilagring i 
private hjem, anses for industribatterier 
inden for rammerne af denne forordning. 
Med henblik på at sikre, at alle batterier, 
der anvendes i lette transportmidler, f.eks. 
elcykler og elektriske scootere 
(elscootere), samt batterier, der anvendes i 
andre individuelle transportmidler i byer, 
såsom monowheels og hoverboards, 
klassificeres som bærbare batterier, er det 
nødvendigt at præcisere definitionen af 
bærbare batterier og indføre en ny kategori 
af batterier, der anvendes både i lette 
transportmidler og i andre individuelle 
transportmidler, for at sidstnævnte kan 
være omfattet af specifikke bestemmelser.

Ændringsforslag 2
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Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Når en risikobaseret due diligence-
ordning indføres, bør den baseres på 
internationalt anerkendte due diligence-
principper som f.eks. de ti principper i FN's 
Global Compact40, Guidelines for Social 
Life Cycle Assessment of Products41, ILO's 
trepartserklæring om principperne for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik42 og OECD's Due Diligence 
Guidance for Responsible Business 
Conduct (RBC)43, som afspejler en fælles 
forståelse mellem regeringer og 
interessenter, og bør tilpasses hver 
erhvervsdrivendes specifikke kontekst og 
omstændigheder. Med hensyn til 
udvindingen af, forarbejdningen af og 
handelen med naturlige mineraler, der 
anvendes til batteriproduktion, 
repræsenterer OECD's Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas44 ("OECD's due 
diligence-retningslinjer") en mangeårig 
indsats fra regeringers og interessenters 
side for at indføre god praksis på dette 
område. 

(64) Når en risikobaseret due diligence-
ordning indføres, bør den baseres på 
internationalt anerkendte due diligence-
principper som f.eks. FN's vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder39a, de ti principper i 
FN's Global Compact40, Guidelines for 
Social Life Cycle Assessment of 
Products41, ILO's trepartserklæring om 
principperne for multinationale 
virksomheder og socialpolitik42, OECD's 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder42a og OECD's vejledning om 
due diligence for ansvarlig 
forretningsadfærd43, som afspejler en 
fælles forståelse mellem regeringer og 
interessenter, og bør tilpasses hver 
erhvervsdrivendes specifikke kontekst og 
omstændigheder. Med hensyn til 
udvindingen af, forarbejdningen af og 
handelen med naturlige mineraler, der 
anvendes til batteriproduktion, 
repræsenterer OECD's Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas44 ("OECD's due 
diligence-retningslinjer") en mangeårig 
indsats fra regeringers og interessenters 
side for at indføre god praksis på dette 
område. Ifølge OECD's due diligence-
retningslinjer er due diligence en løbende, 
proaktiv og reaktiv proces, hvorigennem 
virksomheder kan sikre, at de respekterer 
menneskerettighederne og ikke bidrager 
til konflikt.

__________________ __________________
39a FN's vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettighederne 
https://www.ohchr.org/documents/publica
tions/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

40 The Ten Principles of the UN Global 
Compact, som findes på 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-

40 The Ten Principles of the UN Global 
Compact, som findes på 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
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gc/mission/principles gc/mission/principles
41 UNEP Guidelines for social life cycle 
assessment of products, som findes på 
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf.

41 UNEP Guidelines for social life cycle 
assessment of products, som findes på 
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf.

42 Tripartite Declaration of Principles 
concerning Multinational Enterprises and 
Social Policy, som findes på 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf.

42 Tripartite Declaration of Principles 
concerning Multinational Enterprises and 
Social Policy, som findes på 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf.
42a OECD's Guidelines for Multinational 
Enterprises, som findes på 
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

43 OECD (2018), OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Business 
Conduct, som findes på 
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-Responsible-
Business-Conduct.pdf.

43 OECD (2018), OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Business 
Conduct, som findes på 
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-Responsible-
Business-Conduct.pdf.

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

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Risikobaseret due diligence4 er de 
skridt, som virksomheder bør tage for at 
identificere og imødegå faktiske eller 
potentielle risici med henblik på at 
forhindre eller afbøde negative virkninger 
forbundet med deres aktiviteter eller 
tilvejebringelsesbeslutninger46. En 
virksomhed kan vurdere den risiko, der er 

(65) Ifølge disse standarder er due 
diligence en løbende, proaktiv og reaktiv 
proces, hvorigennem virksomheder kan 
sikre, at de respekterer 
menneskerettighederne og miljøet og ikke 
bidrager til konflikt46. En virksomhed kan 
vurdere den risiko, der er forbundet med 
dens aktiviteter og forbindelser, og vedtage 
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forbundet med dens aktiviteter og 
forbindelser, og vedtage risikobegrænsende 
foranstaltninger ud fra relevante 
standarder, der er fastsat i national ret og 
folkeretten, internationale organisationers 
henstillinger vedrørende ansvarlig 
forretningsskik, regeringsstøttede 
værktøjer, frivillige initiativer i den private 
sektor og virksomhedens interne ordninger 
og systemer. Denne tilgang hjælper også 
med at tilpasse due diligence-arbejdet til 
omfanget af virksomhedens aktiviteter eller 
forsyningskæde.

risikobegrænsende foranstaltninger ud fra 
relevante standarder, der er fastsat i 
national ret og folkeretten, internationale 
organisationers henstillinger vedrørende 
ansvarlig forretningsskik, regeringsstøttede 
værktøjer, frivillige initiativer i den private 
sektor og virksomhedens interne ordninger 
og systemer. Denne tilgang hjælper også 
med at tilpasse due diligence-arbejdet til 
omfanget af virksomhedens aktiviteter eller 
forsyningskæde. Der bør gælde krav om 
due diligence for alle erhvervsdrivende, 
herunder onlineplatforme, der 
markedsfører batterier på det europæiske 
marked.

__________________ __________________
45 OECD Due Diligence Guidance, s. 15.
46 OECD (2011), OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises, OECD, Paris, 
OECD (2006), OECD Risk Awareness 
Tool for Multinational Enterprises in Weak 
Governance Zones, OECD, Paris, og 
Guiding Principles on Business and Human 
Rights: Implementing the United Nations 
"Protect, Respect and Remedy" Framework 
(rapport udarbejdet af generalsekretærens 
særlige repræsentant for 
menneskerettigheder og transnationale 
selskaber og andre erhvervsvirksomheder, 
John Ruggie, A/HRC/17/31, 21.3.2011).

46 OECD (2011), OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises, OECD, Paris, 
OECD (2006), OECD Risk Awareness 
Tool for Multinational Enterprises in Weak 
Governance Zones, OECD, Paris, og 
Guiding Principles on Business and Human 
Rights: Implementing the United Nations 
"Protect, Respect and Remedy" Framework 
(rapport udarbejdet af generalsekretærens 
særlige repræsentant for 
menneskerettigheder og transnationale 
selskaber og andre erhvervsvirksomheder, 
John Ruggie, A/HRC/17/31, 21.3.2011).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) Obligatoriske due diligence-
ordninger i forsyningskæden bør vedtages 
eller ændres og i det mindste omhandle de 
mest udbredte kategorier af sociale og 
miljømæssige risici. Dette bør omfatte de 
nuværende og forventede virkninger på 
dels det sociale liv, navnlig 
menneskerettigheder, menneskers sundhed 

(66) Obligatoriske due diligence-
ordninger i forsyningskæden bør vedtages 
eller ændres og i det mindste omhandle de 
mest udbredte kategorier af 
menneskerettighedsrelaterede, sociale og 
miljømæssige risici. Dette bør omfatte de 
nuværende og forventede virkninger på 
dels det sociale liv, navnlig 



AD\1239002DA.docx 9/42 PE692.744v02-00

DA

og sikkerhed samt sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen og arbejdstagerrettigheder, 
og dels miljøet, navnlig vandanvendelse, 
jordbundsbeskyttelse, luftforurening og 
biodiversitet, herunder samfundsliv.

menneskerettigheder, menneskers sundhed 
og sikkerhed samt sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen og arbejdstagerrettigheder, 
og dels miljøet, navnlig vandanvendelse, 
jordbundsbeskyttelse, luftforurening, 
klimaændringer og biodiversitet, herunder 
samfundsliv.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Med hensyn til de sociale 
risikokategorier bør due diligence-
ordningerne omhandle risiciene i 
batteriforsyningskæden vedrørende 
beskyttelse af menneskerettigheder, 
herunder menneskers sundhed, beskyttelse 
af børn og ligestilling mellem kønnene, i 
overensstemmelse med folkeretten om 
menneskerettigheder47. Due diligence-
ordningerne bør omfatte oplysninger om, 
hvordan den erhvervsdrivende har bidraget 
til at forebygge krænkelser af 
menneskerettighederne, og om de 
instrumenter, der er indført i den 
erhvervsdrivendes organisation for at 
bekæmpe korruption og bestikkelse. Due 
diligence-ordningerne bør også sikre 
korrekt gennemførelse af reglerne i Den 
Internationale Arbejdsorganisations 
(ILO's)48 grundlæggende konventioner, jf. 
bilag I til ILO's trepartserklæring.

(67) Med hensyn til de sociale 
risikokategorier bør due diligence-
ordningerne omhandle risiciene i 
batteriforsyningskæden vedrørende 
beskyttelse af menneskerettigheder, 
herunder menneskers sundhed, oprindelige 
folks rettigheder, beskyttelse af børn og 
ligestilling mellem kønnene, i 
overensstemmelse med folkeretten om 
menneskerettigheder. Due diligence-
ordningerne bør omfatte oplysninger om, 
hvordan den erhvervsdrivende har bidraget 
til at forebygge krænkelser af 
menneskerettighederne, og om de 
instrumenter, der er indført i den 
erhvervsdrivendes organisation for at 
bekæmpe korruption og bestikkelse. Due 
diligence-ordningerne bør også sikre 
korrekt gennemførelse af reglerne i Den 
Internationale Arbejdsorganisations48 
(ILO's) grundlæggende konventioner, jf. 
bilag I til ILO's trepartserklæring.

__________________ __________________
47Herunder FN's 
menneskerettighedserklæring, den 
internationale konvention om økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder, den 
internationale konvention om borgerlige og 
politiske rettigheder, konventionen om 
afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder, konventionen 
om barnets rettigheder og konventionen om 

47 Herunder FN's 
menneskerettighedserklæring, den 
internationale konvention om økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder, den 
internationale konvention om borgerlige og 
politiske rettigheder, konventionen om 
afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder, konventionen 
om barnets rettigheder og konventionen om 
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rettigheder for personer med handicap. rettigheder for personer med handicap.
48 De otte grundlæggende konventioner er 
1. konventionen om foreningsfrihed og 
beskyttelse af retten til at organisere sig, 
1948 (nr. 87), 2. konventionen om retten til 
at organisere sig og føre kollektive 
forhandlinger, 1949 (nr. 98), 3. 
konventionen om tvangsarbejde, 1930 (nr. 
29) (og den tilhørende protokol fra 2014), 
4. konventionen om afskaffelse af 
tvangsarbejde, 1957 (nr. 105), 5. 
konventionen om mindstealderen for 
adgang til beskæftigelse, 1973 (nr. 138), 6. 
konventionen om de værste former for 
børnearbejde, 1999 (nr. 182), 7. 
konventionen om lige løn, 1951 (nr. 100), 
og 8. konventionen om forskelsbehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv, 
1958 (nr. 111).

48 De otte grundlæggende konventioner er 
1. konventionen om foreningsfrihed og 
beskyttelse af retten til at organisere sig, 
1948 (nr. 87), 2. konventionen om retten til 
at organisere sig og føre kollektive 
forhandlinger, 1949 (nr. 98), 3 
konventionen om tvangsarbejde, 1930 (nr. 
29) (og den tilhørende protokol fra 2014), 
4. konventionen om afskaffelse af 
tvangsarbejde, 1957 (nr. 105), 5. 
konventionen om mindstealderen for 
adgang til beskæftigelse, 1973 (nr. 138), 6. 
konventionen om de værste former for 
børnearbejde, 1999 (nr. 182), 7. 
konventionen om lige løn, 1951 (nr. 100), 
og 8. konventionen om forskelsbehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv, 
1958 (nr. 111).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 –nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "batteri": enhver elektrisk 
energikilde, som dannes ved direkte 
omdannelse af kemisk energi, og som 
består af en eller flere ikkegenopladelige 
eller genopladelige battericeller eller af 
grupper af dem

1) "batteri": enhver elektrisk 
energikilde, som dannes ved direkte 
omdannelse af kemisk energi, og som 
består af en eller flere ikkegenopladelige 
eller genopladelige battericeller eller af 
grupper af dem, såsom batteripakker og 
batterimoduler

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "bærbart batteri": ethvert batteri, 
der:

7) "bærbart batteri": ethvert batteri og 
knapcellebatteri, der:
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— vejer under 5 kg — vejer under 8 kg

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— ikke er udviklet til industrielle 
formål og 

— ikke er udviklet udelukkende til 
industriel anvendelse 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 – led 4a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— kan anvendes i lette 
transportmidler og i andre individuelle 
transportmidler i byer

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "knapcellebatteri": ethvert lille 
rundt bærbart batteri eller enhver lille 
rund bærbar akkumulator, hvor 
diameteren er større end højden, til 
anvendelse i specialudstyr såsom 
høreapparater, armbåndsure, mindre 
bærbart udstyr og nødstrøm
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "bærbare batterier til almindelig 
anvendelse": bærbare batterier i følgende 
fælles formater: 4,5 V (3R12), D, C, AA, 
AAA, AAAA, A23 eller 9 V (PP3) 

8) "bærbare batterier til almindelig 
anvendelse": bærbare batterier i følgende 
fælles formater: knapcellebatteri, 4,5 V 
(3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23 eller 
9 V (PP3)

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) "bærbare batterier, der anvendes i 
lette transportmidler og i andre 
individuelle transportmidler i byer": 
bærbare batterier, der anvendes i lette 
transportmidler og i andre hjulkøretøjer 
med elektrisk motor, som er 
selvbalancerende eller ikke udstyret med 
mindst et sæde, fordi det er hensigten, at 
den rejsende skal stå

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "bilbatteri": ethvert batteri, der kun 
anvendes til at levere strøm til startmotor, 
lygter og tændingsanlæg

10) "bilbatteri": ethvert batteri, der 
anvendes til at levere strøm til startmotor, 
lygter og tændingsanlæg i køretøjer og i 
mobile ikkevejgående maskiner

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "industribatteri": ethvert batteri, der 
er udviklet til industrielle formål, og 
ethvert andet batteri undtagen bærbare 
batterier, traktionsbatterier og bilbatterier

11) "industribatteri": ethvert batteri, der 
er udviklet udelukkende til industrielle 
formål, og ethvert andet batteri undtagen 
bærbare batterier, traktionsbatterier og 
bilbatterier

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "traktionsbatteri": ethvert batteri, 
der specifikt er udviklet til at levere 
trækkraft til hybride køretøjer og 
elkøretøjer til vejtransport

12) "traktionsbatteri": ethvert batteri, 
der specifikt er udviklet til at levere 
trækkraft til hybride køretøjer og 
elkøretøjer til vejtransport, dog ikke 
bærbare batterier, der anvendes i lette 
transportmidler og i andre individuelle 
transportmidler i byer

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22) "batteristyringssystem": en 
elektronisk enhed, der kontrollerer eller 
styrer batteriers elektriske og termiske 
funktioner, som styrer og lagrer data om de 
parametre, der anvendes til at konstatere 
batteriers sundhedstilstand og forventede 
levetid, jf. bilag VII, og som 
kommunikerer med det køretøj eller det 
apparat, hvori batteriet er integreret

22) "batteristyringssystem": en 
elektronisk enhed, der kontrollerer eller 
styrer batteriers elektriske og termiske 
funktioner, som styrer og lagrer data om de 
parametre, der anvendes til at konstatere 
batteriers sikkerhed, sundhedstilstand og 
forventede levetid, jf. bilag VII, og som 
kommunikerer med det køretøj eller det 
apparat, hvori batteriet er integreret

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a) "genfremstilling": returnering af 
et brugt batteri eller dets komponent til 
mindst dets oprindelige ydeevne med en 
garanti, der svarer til eller er bedre end 
det nyfremstillede batteri

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genvundet indhold i industribatterier, 
traktionsbatterier og bilbatterier

Genvundet indhold i batterier

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2027 ledsages 
industribatterier, traktionsbatterier og 
bilbatterier med internt lager og en 
kapacitet på over 2 kWh, der indeholder 
kobolt, bly, litium eller nikkel i aktive 
materialer, af teknisk dokumentation med 
oplysninger om den mængde kobolt, bly, 
litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra 
affald, som forekommer i aktive materialer 
i hver batterimodel og -batch for hver 
fabrik.

Fra den 1. januar 2027 ledsages batterier, 
der indeholder kobolt, bly, litium eller 
nikkel i aktive materialer, af teknisk 
dokumentation med oplysninger om den 
mængde kobolt, bly, litium eller nikkel, der 
er nyttiggjort fra affald, som forekommer i 
aktive materialer i hver batterimodel og -
batch for hver fabrik.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2025 vedtager 
Kommissionen en gennemførelsesretsakt 
om fastlæggelse af metoden til beregning 
og verifikation af de mængder kobolt, bly, 
litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra 
affald, som forekommer i aktive materialer 
i batterierne omhandlet i første afsnit og 
formatet for den tekniske dokumentation. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 
74, stk. 3.

Senest den 31. december 2023 vedtager 
Kommissionen en gennemførelsesretsakt 
om fastlæggelse af metoden til beregning 
og verifikation af de mængder kobolt, bly, 
litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra 
affald, som forekommer i aktive materialer 
i batterierne omhandlet i første afsnit og 
formatet for den tekniske dokumentation. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 
74, stk. 3.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 1. januar 2030 ledsages 
industribatterier, traktionsbatterier og 
bilbatterier med internt lager og en 
kapacitet på over 2 kWh, som indeholder 
kobolt, bly, litium eller nikkel i aktive 
materialer, af teknisk dokumentation, som 
påviser, at disse batterier indeholder 
følgende minimumsandel af kobolt, bly, 
litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra 
affald, som forekommer i aktive materialer 
i hver batterimodel og -batch for hver 
fabrik:

2. Fra den 1. januar 2030 ledsages alle 
batterier, som indeholder kobolt, bly, 
litium eller nikkel i aktive materialer, af 
teknisk dokumentation, som påviser, at 
disse batterier indeholder følgende 
minimumsandel af kobolt, bly, litium eller 
nikkel, der er nyttiggjort fra affald, som 
forekommer i aktive materialer i hver 
batterimodel og -batch for hver fabrik:

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2035 ledsages 
industribatterier, traktionsbatterier og 
bilbatterier med internt lager og en 
kapacitet på over 2 kWh, som indeholder 

3. Fra den 1. januar 2035 ledsages 
batterier, som indeholder kobolt, bly, 
litium eller nikkel i aktive materialer, af 
teknisk dokumentation, som påviser, at 
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kobolt, bly, litium eller nikkel i aktive 
materialer, af teknisk dokumentation, som 
påviser, at disse batterier indeholder 
følgende minimumsandel af kobolt, bly, 
litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra 
affald, som forekommer i aktive materialer 
i hver batterimodel og -batch for hver 
fabrik:

disse batterier indeholder følgende 
minimumsandel af kobolt, bly, litium eller 
nikkel, der er nyttiggjort fra affald, som 
forekommer i aktive materialer i hver 
batterimodel og -batch for hver fabrik:

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis det er berettiget og 
hensigtsmæssigt som følge af 
tilgængeligheden af kobolt, bly, litium eller 
nikkel nyttiggjort fra affald eller manglen 
herpå, tillægges Kommissionen beføjelser 
til senest den 31. december 2027 at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 73 om 
ændring af målene stk. 2 og 3.

4. Efter fastlæggelsen af den metode, 
der er omhandlet i stk. 1, og senest den 31. 
december 2026 vurderer Kommissionen 
ved hjælp af en konsekvensanalyse, om 
det som følge af tilgængeligheden af 
kobolt, bly, litium eller nikkel nyttiggjort 
fra affald, er berettiget at revidere listen 
over materialer og målene i stk. 2 og 3, og 
den forelægger, hvis det er relevant, et 
lovgivningsforslag med henblik herpå.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav til ydeevne og holdbarhed for 
bærbare batterier til almindelig anvendelse

Krav til ydeevne og holdbarhed for 
bærbare batterier til almindelig anvendelse 
og bærbare batterier, der anvendes i lette 
transportmidler og i andre individuelle 
transportmidler i byer

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra den 1. januar 2027 skal bærbare 
batterier til almindelig anvendelse 
overholde værdierne for de elektrokemiske 
ydeevneparametre og 
holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag 
III, som er fastlagt i den delegerede retsakt, 
som Kommissionen har vedtaget i henhold 
til stk. 2.

1. Fra den 1. januar 2027 skal bærbare 
batterier til almindelig anvendelse og 
bærbare batterier, der anvendes i lette 
transportmidler og i andre individuelle 
transportmidler i byer, overholde 
værdierne for de elektrokemiske 
ydeevneparametre og 
holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag 
III, som er fastlagt i den delegerede retsakt, 
som Kommissionen har vedtaget i henhold 
til stk. 2.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2025 en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 73, som 
supplerer denne forordning ved at 
fastlægge minimumsværdier for de 
elektrokemiske ydeevneparametre og 
holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag 
III, som bærbare batterier til almindelig 
anvendelse skal nå.

Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2025 en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 73, som 
supplerer denne forordning ved at 
fastlægge minimumsværdier for de 
elektrokemiske ydeevneparametre og 
holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag 
III, som bærbare batterier til almindelig 
anvendelse og bærbare batterier, der 
anvendes i lette transportmidler og i andre 
individuelle transportmidler i byer, skal 
nå.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af den delegerede 
retsakt omhandlet i første afsnit tager 
Kommissionen hensyn til behovet for at 
reducere miljøvirkningen af bærbare 
batterier til almindelig anvendelse gennem 

Ved udarbejdelsen af den delegerede 
retsakt omhandlet i første afsnit tager 
Kommissionen hensyn til behovet for at 
reducere miljøvirkningen af bærbare 
batterier til almindelig anvendelse og 
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hele deres livscyklus og tager relevante 
internationale standarder og 
mærkningsordninger i betragtning. 
Kommissionen sikrer også, at de 
bestemmelser, der fastlægges ved disse 
delegerede retsakter, ikke har væsentlige 
negative virkninger for funktionen af disse 
batterier eller de apparater, hvori disse 
batterier er indbygget, 
prisoverkommeligheden og 
omkostningerne for slutbrugerne og 
industriens konkurrenceevne. 
Fabrikanterne af batterierne og de berørte 
apparater må ikke pålægges en 
uforholdsmæssig stor administrativ byrde.

bærbare batterier, der anvendes i lette 
transportmidler og i andre individuelle 
transportmidler i byer, gennem hele deres 
livscyklus og tager relevante internationale 
standarder og mærkningsordninger i 
betragtning. Kommissionen sikrer også, at 
de bestemmelser, der fastlægges ved disse 
delegerede retsakter, ikke har væsentlige 
negative virkninger for funktionen af disse 
batterier eller de apparater, hvori disse 
batterier er indbygget, 
prisoverkommeligheden og 
omkostningerne for slutbrugerne og 
industriens konkurrenceevne. 
Fabrikanterne af batterierne og de berørte 
apparater må ikke pålægges en 
uforholdsmæssig stor administrativ byrde.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den 31. december 2030 
vurderer Kommissionen 
gennemførligheden af foranstaltningerne til 
udfasning af anvendelsen af 
ikkegenopladelige batterier til almindelig 
anvendelse med henblik på at minimere 
deres miljøvirkninger baseret på metoden 
til vurderingen af livscyklusomkostninger. 
Med henblik herpå forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og for Rådet og overvejer at 
træffe de fornødne foranstaltninger, 
herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag.

3. Senest den 31. december 2030 
vurderer Kommissionen 
gennemførligheden af foranstaltningerne til 
udfasning af anvendelsen af 
ikkegenopladelige batterier til almindelig 
anvendelse med henblik på at minimere 
deres miljøvirkninger baseret på metoden 
til vurderingen af livscyklusomkostninger, 
idet der tages højde for funktionen af 
disse batterier eller de apparater, hvori 
disse batterier er indbygget, 
prisoverkommeligheden, omkostningerne 
og fordelene samt mulige alternativer for 
slutbrugerne. Med henblik herpå 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og for Rådet og 
overvejer at træffe de fornødne 
foranstaltninger, som f.eks. fastlæggelse af 
krav til miljøvenligt design af specifikke 
produkter, herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav til ydeevne og holdbarhed for 
genopladelige industribatterier og 
traktionsbatterier

Krav til ydeevne og holdbarhed for 
stationære batteribaserede 
energilagringssystemer og 
traktionsbatterier

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [12 måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden] ledsages 
genopladelige industribatterier og 
traktionsbatterier med internt lager og en 
kapacitet på over 2 kWh af teknisk 
dokumentation med oplysninger om 
værdierne for de elektrokemiske 
ydeevneparametre og 
holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag 
IV, del A.

Senest ...[12 måneder efter datoen for 
denne forordnings ikrafttræden] ledsages 
stationære batteribaserede 
energilagringssystemer og 
traktionsbatterier af teknisk dokumentation 
med oplysninger om værdierne for de 
elektrokemiske ydeevneparametre og 
holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag 
IV, del A.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 73 med 
henblik på at ændre de elektrokemiske 
ydeevne- og holdbarhedsparametre, der er 
fastsat i bilag IV, således at de supplerer 
eller er i overensstemmelse med eventuelle 
tekniske specifikationer, der kan hidrøre 
fra arbejdet i UNECE's uformelle 
arbejdsgruppe vedrørende elkøretøjer og 
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miljøet.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 1. januar 2026 skal 
genopladelige industribatterier med 
internt lager og en kapacitet på over 2 
kWh opfylde de minimumsværdier, der er 
fastsat i den delegerede retsakt, som 
Kommissionen har vedtaget i henhold til 
stk. 3, for så vidt angår de elektrokemiske 
ydeevneparametre og 
holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag 
IV, del A.

2. Fra den 1. januar 2026 skal 
stationære batteribaserede 
energilagringssystemer opfylde de 
minimumsværdier, der er fastsat i den 
delegerede retsakt, som Kommissionen har 
vedtaget i henhold til stk. 3, for så vidt 
angår de elektrokemiske ydeevneparametre 
og holdbarhedsparametre, der er fastsat i 
bilag IV, del A.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2024 en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 73, som 
supplerer denne forordning ved at 
fastlægge minimumsværdier for de 
elektrokemiske ydeevneparametre og 
holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag 
IV, del A, som genopladelige 
industribatterier med internt lager og en 
kapacitet på over 2 kWh skal nå.

Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2024 en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 73, som 
supplerer denne forordning ved at 
fastlægge minimumsværdier for de 
elektrokemiske ydeevneparametre og 
holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag 
IV, del A, som stationære batteribaserede 
energilagringssystemer skal nå.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af den delegerede 
retsakt omhandlet i første afsnit tager 
Kommissionen hensyn til behovet for at 
reducere miljøvirkningen af genopladelige 
industribatterier med internt lager og en 
kapacitet på over 2 kWh og sikrer, at 
kravene i denne retsakt ikke har væsentlige 
negative virkninger for funktionen af disse 
batterier eller de apparater, hvori disse 
batterier er indbygget, 
prisoverkommeligheden og industriens 
konkurrenceevne. Fabrikanterne af 
batterierne og de berørte apparater må ikke 
pålægges en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde.

Ved udarbejdelsen af den delegerede 
retsakt omhandlet i første afsnit tager 
Kommissionen hensyn til behovet for at 
reducere miljøvirkningen af stationære 
batteribaserede energilagringssystemer og 
sikrer, at kravene i denne retsakt ikke har 
væsentlige negative virkninger for 
funktionen af disse batterier eller de 
apparater, hvori disse batterier er 
indbygget, prisoverkommeligheden og 
industriens konkurrenceevne. 
Fabrikanterne af batterierne og de berørte 
apparater må ikke pålægges en 
uforholdsmæssig stor administrativ byrde.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stationære batteribaserede 
energilagringssystemer ledsages af teknisk 
dokumentation, der påviser, at de er sikre 
under normal drift og brug, og at de er 
blevet testet med positivt resultat for de 
sikkerhedsparametre, der er fastlagt i bilag 
V, hvortil der anvendes alment anerkendte 
testmetoder.

1. Stationære batteribaserede 
energilagringssystemer ledsages af teknisk 
dokumentation, der påviser, at de er sikre 
under normal drift og brug, og at de er 
blevet testet med positivt resultat for som 
minimum de sikkerhedsparametre, der er 
fastlagt i bilag V, nr. 1 til 9c, hvortil der 
anvendes alment anerkendte testmetoder.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopladelige industribatterier og 
traktionsbatterier med internt lager og en 
kapacitet på over 2 kWh skal indeholde et 
batteristyringssystem med data om de 

1. Stationære batteribaserede 
energilagringssystemer og 
traktionsbatterier, der indeholder et 
batteristyringssystem med data om de 
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parametre, der anvendes til at afgøre 
batteriers sundhedstilstand og forventede 
levetid, som fastlagt i bilag VII.

parametre, skal anvendes til at afgøre 
batteriers sundhedstilstand og forventede 
levetid, som fastlagt i bilag VII.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 73 med 
henblik på at ændre de parametre, der 
skal anvendes til at afgøre batteriers 
sundhedstilstand og forventede levetid, 
der er fastsat i bilag VII, således at de 
supplerer eller er i overensstemmelse med 
eventuelle tekniske specifikationer, der 
kan hidrøre fra arbejdet i UNECE's 
uformelle arbejdsgruppe vedrørende 
elkøretøjer og miljøet.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 39 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse for erhvervsdrivende, der 
markedsfører genopladelige 
industribatterier og traktionsbatterier med 
internt lager og en kapacitet på over 2 
kWh til at indføre diligence-ordninger i 
forsyningskæden

Forpligtelse for erhvervsdrivende, der 
markedsfører batterier til at indføre due 
diligence-ordninger i forsyningskæden

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra den [12 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden] skal en 
erhvervsdrivende, der markedsfører 
genopladelige industribatterier og 
traktionsbatterier med internt lager og en 
kapacitet på over 2 kWh, opfylde de 
forpligtelser til due diligence i 
forsyningskæden, der er fastsat i denne 
artikels stk. 2-5, og skal opbevare 
dokumentation for sin overholdelse af disse 
forpligtelser, herunder resultaterne af den 
tredjepartsverifikation, der er udført af 
bemyndigede organer.

1. Fra den ... [12 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden] skal en 
erhvervsdrivende, der markedsfører 
batterier, opfylde de forpligtelser til due 
diligence i forsyningskæden, der er fastsat i 
denne artikels stk. 2-5, og skal opbevare 
dokumentation for sin overholdelse af disse 
forpligtelser, herunder resultaterne af den 
tredjepartsverifikation, der er udført af 
bemyndigede organer.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i sin forsyningskædeordning 
indarbejde standarder, der er i 
overensstemmelse med de standarder, der 
er fastsat i modellen for 
forsyningskædeordninger i bilag II til 
OECD's due diligence-retningslinjer

b) i sin forsyningskædeordning 
indarbejde standarder, der er i 
overensstemmelse med de standarder, der 
er fastsat i modellen for 
forsyningskædeordninger i bilag II til 
OECD's due diligence-retningslinjer, FN's 
vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettighederne og OECD's 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) etablere og anvende et kontrol- og 
gennemsigtighedssystem vedrørende 
forsyningskæden, herunder et 
sporingssystem for leverandørkæden eller 

d) etablere og anvende et kontrol- og 
gennemsigtighedssystem vedrørende 
forsyningskæden, herunder et 
sporingssystem for leverandørkæden, som 
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identifikation af aktører tidligere i 
forsyningskæden.

identificerer aktører tidligere i 
forsyningskæden.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra d – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et sådant system understøttes af 
dokumentation, der giver følgende 
oplysninger:

Et sådant system understøttes af 
dokumentation, der som minimum giver 
følgende oplysninger:

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra d – afsnit 2 – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) andre relevante oplysninger med 
henblik på at afdække de risici, som er 
anført i bilag X, punkt 2.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra d – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravene i dette litra d) kan gennemføres 
gennem deltagelse i branchedrevne 
programmer

Kravene i dette litra d) kan gennemføres 
gennem deltagelse i branchedrevne 
programmer, hvis de kan bevise, at de 
opfylder alle kravene i henhold til 
artikel 39, herunder 
tredjepartsverifikation

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – litra b – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) vedtage 
risikostyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med bilag II til OECD's 
due diligence-retningslinjer under 
hensyntagen til deres evne til at påvirke og, 
hvor det er nødvendigt, træffe 
foranstaltninger for at udøve pres på de 
leverandører, som på den mest effektive 
måde kan forhindre eller afbøde de 
identificerede risici

ii) vedtage 
risikostyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med bilag II til OECD's 
due diligence-retningslinjer, FN's 
vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder og OECD's 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder under hensyntagen til deres 
evne til at påvirke og, hvor det er 
nødvendigt, træffe foranstaltninger for at 
udøve pres på de leverandører, som på den 
mest effektive måde kan forhindre eller 
afbøde de identificerede risici

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændre forpligtelserne for 
erhvervsdrivende omhandlet i stk. 1, der er 
fastsat i stk. 2-4, i lyset af ændringer af 
forordning (EU) 2017/821 og ændringer af 
due diligence-anbefalingerne i bilag I til 
OECD's due diligence-retningslinjer.

b) ændre forpligtelserne for 
erhvervsdrivende omhandlet i stk. 1, der er 
fastsat i stk. 2-4, i lyset af ændringer af 
forordning (EU) 2017/821 og ændringer af 
due diligence-anbefalingerne i bilag I til 
OECD's due diligence-retningslinjer, FN's 
vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder og OECD's 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der skal skelnes mellem alle 
udtjente batterier ved hjælp af 
farvemærkning, så de bedre kan 
identificeres og klassificeres korrekt i 
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genvindingsprocessen.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager senest den 
31. december 2023 en 
gennemførelsesretsakt indeholdende 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
beregningen og verifikationen af 
genvindingseffektivitet og 
materialenyttiggørelse. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 74, stk. 
3.

4. Senest den 31. december 2022 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
73 med henblik på at supplere denne 
forordning ved på grundlag af en 
økonomisk og miljømæssig 
konsekvensanalyse at fastsætte detaljerede 
regler for beregning og verifikation af 
genvindingseffektivitet og nyttiggørelse af 
materialer.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 73 med 
henblik på at ændre minimumskravene til 
materialenyttiggørelse for udtjente batterier 
fastsat i bilag XII, del B, i lyset af den 
tekniske og videnskabelige udvikling og 
nye teknologier inden for 
affaldshåndtering.

5. Senest den 31. december 2026 
vurderer Kommissionen fremskridtene 
med hensyn til at nå minimumskravene til 
materialenyttiggørelse for udtjente batterier 
fastsat i bilag XII, del B, punkt 2, og del C, 
punkt 2, i lyset af den tekniske og 
videnskabelige udvikling og nye 
teknologier inden for affaldshåndtering og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget 
af et lovgivningsforslag med henblik på 
om nødvendigt at revidere listen over 
materialer og opjustere disse 
minimumsniveauer.

Ændringsforslag 51
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Forslag til forordning
Artikel 59 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav vedrørende ændring af anvendelsen 
og genfremstilling af industribatterier og 
traktionsbatterier

Krav vedrørende ændring af anvendelsen 
og genfremstilling af batterier til 
stationære batteribaserede 
energilagringssystemer og 
traktionsbatterier

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uafhængige erhvervsdrivende gives 
adgang til batteristyringssystemet for 
genopladelige industribatterier og 
traktionsbatterier med internt lager med 
kapacitet på over 2 kWh, på lige vilkår 
med det formål at vurdere og fastsætte 
batteriernes sundhedstilstand og resterende 
levetid ifølge de parametre, der er fastsat i 
bilag VII.

1. Uafhængige erhvervsdrivende gives 
adgang til batteristyringssystemet for 
batterier til stationære 
energilagringssystemer og 
traktionsbatterier, på lige vilkår med det 
formål at vurdere og fastsætte batteriernes 
sundhedstilstand og resterende levetid 
ifølge de parametre, der er fastsat i bilag 
VII.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alle brugte stationære 
batterienergilagringssystemer og batterier 
til elektriske køretøjer skal vurderes, om 
de er egnede til genbrug, reallokering 
eller genfremstilling. Hvis vurderingen 
viser, at batterierne er egnede til 
genanvendelse, genanvendes de. Hvis 
vurderingen viser, at de ikke er egnede til 
genanvendelse, men derimod til ændring 
af anvendelse eller genfremstilling, 
ændres anvendelsen af dem, eller også 
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genfremstilles de.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et batteri, hvis anvendelse er blevet 
ændret, eller som er blevet genfremstillet, 
er ikke omfattet af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 7, stk. 1, 2 og 3, artikel 8, 
stk. 1, 2 og 3, artikel 10, stk. 1 og 2, samt 
artikel 39, stk. 1, hvis den 
erhvervsdrivende, der markedsfører et 
batteri med ændret anvendelse eller et 
genfremstillet batteri, kan påvise, at 
batteriet inden ændringen af anvendelsen 
eller genfremstillingen blev markedsført 
inden ikrafttrædelsesdatoerne for disse 
forpligtelser i henhold til disse artikler.

Et batteri, hvis anvendelse er blevet 
ændret, eller som er blevet genfremstillet, 
er ikke omfattet af de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 7, stk. 1, 2 og 3, artikel 8, 
stk. 1, 2 og 3, samt artikel 39, stk. 1, hvis 
den erhvervsdrivende, der markedsfører et 
batteri med ændret anvendelse eller et 
genfremstillet batteri, kan påvise, at 
batteriet inden ændringen af anvendelsen 
eller genfremstillingen blev markedsført 
inden ikrafttrædelsesdatoerne for disse 
forpligtelser i henhold til disse artikler.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 
1, 2 og 3, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 3, 
artikel 12, stk. 2, artikel 17, stk. 4, artikel 
27, stk. 3, artikel 39, stk. 8, artikel 55, stk. 
4, artikel 56, stk. 4, artikel 57, stk. 6, 
artikel 58, stk. 3, og artikel 70, stk. 2, 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden]. Kommissionen 
udarbejder en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest ni 
måneder inden udløbet af femårsperioden. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 
1, 2 og 3, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 1 
og 3, artikel 12, stk. 2, artikel 14, stk. 3a, 
artikel 17, stk. 4, artikel 27, stk. 3, artikel 
39, stk. 8, artikel 55, stk. 4, artikel 56, stk. 
4, artikel 57, stk. 4, artikel 58, stk. 3, og 
artikel 70, stk. 2, tillægges Kommissionen 
for en periode på fem år fra den … [datoen 
for ikrafttrædelsen af denne forordning]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
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modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver periode.

eller Rådet modsætter sig en sådan 
forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 
1, 2 og 3, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 3, 
artikel 12, stk. 2, artikel 17, stk. 4, artikel 
27, stk. 3, artikel 39, stk. 8, artikel 55, stk. 
4, artikel 56, stk. 4, artikel 57, stk. 6, 
artikel 58, stk. 3, og artikel 70, stk. 2, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 
1, 2 og 3, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 1 
og 3, artikel 12, stk. 2, artikel 14, stk. 3a, 
artikel 17, stk. 4, artikel 27, stk. 3, artikel 
39, stk. 8, artikel 55, stk. 4, artikel 56, stk. 
4, artikel 57, stk. 4, artikel 58, stk. 3, og 
artikel 70, stk. 2, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag III – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektrokemisk ydeevne og 
holdbarhedsparametre for bærbare batterier 
til almindelig brug

Elektrokemisk ydeevne og 
holdbarhedsparametre for bærbare batterier 
til almindelig brug og for bærbare 
batterier, der anvendes i lette 
transportmidler og i andre individuelle 
transportmidler i byer

Ændringsforslag 58
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Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Batterikapacitet, elektrisk ladning, 
som et batteri kan levere under et bestemt 
sæt af forhold.

1. Reel batterikapacitet, elektrisk 
ladning, som et batteri leverer under 
virkelige forhold.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag IV – del A – afsnit 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Nominel kapacitet (i Ah) og 
kapacitetstab (i %)

1. Målt kapacitet (i Ah) og 
kapacitetstab (i %).

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag IV – del A – afsnit 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indre modstand (i ꭥ) og stigning i 
indre modstand (i %).

3. Indre modstand (i ꭥ), stigning i 
indre modstand (i %) og elektrokemisk 
impedans (in ꭥ).

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag IV – del A – afsnit 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En angivelse af batteriers 
forventede levetid under de forhold, de er 
konstrueret til.

5. Batteriers forventede levetid under 
de forhold, de er konstrueret til.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag IV – del A – afsnit 1 – punkt 5a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Selvafladning

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag IV – del A – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Kapacitetsdæmpning": faldet over tid og 
ved brug af den ladningsmængde, som et 
batteri kan levere ved den nominelle 
spænding, i forhold til den oprindelige 
nominelle kapacitet som oplyst af 
fabrikanten.

"Kapacitetsdæmpning": faldet over tid og 
ved brug af den ladningsmængde, som et 
batteri kan levere ved den nominelle 
spænding, i forhold til den oprindelige 
målte kapacitet.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag IV – del A – afsnit 7a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Selvafladning": reduktion af den 
oplagrede elektriske ladning, når 
batteriets elektroder ikke er tilsluttet 
(f.eks. når batteriet er oplagret eller ikke 
anvendes) i en længere periode (f.eks. 48 
h, 168 h, 720 h) med den virkning, at 
batteriets opladning gradvis mindskes 
over tid.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag V – nr. 6 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Termisk udbredelse 6. Beskyttelse mod termisk udbredelse

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag V – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Mekaniske skader forårsaget af 
ekstern påvirkning (fald og kollision)

7. Beskyttelse mod mekaniske skader

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse test skal simulere en eller flere 
situationer, hvor et batteri ved et uheld 
falder eller rammes af en stor belastning 
og forbliver i brug til det formål, det er 
konstrueret til. Kriterierne for simulering af 
disse situationer bør afspejle anvendelser i 
det virkelige liv.

Disse test skal simulere en eller flere 
situationer, hvor et batteri ved et uheld 
udsættes for mekaniske belastninger og 
forbliver i brug til det formål, det er 
konstrueret til. Kriterierne for simulering af 
disse situationer bør afspejle anvendelser i 
det virkelige liv.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør tages behørigt hensyn til risikoen 
for, at der afgives giftige gasser fra ikke-
vandige elektrolytter, for så vidt angår alle 
de sikkerhedsparametre, der er anført i 
punkt 1-9.

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Gasemission — måling af farlige 
stoffer
Batterier kan indeholde betydelige 
mængder potentielt farlige materialer 
(f.eks. meget brandfarlige elektrolytter, 
ætsende og toksiske komponenter). Hvis 
batteriet udsættes for visse betingelser, 
kan batteriets integritet bringes i fare ved 
udledning af farlige gasser. Det er derfor 
vigtigt at identificere og kvantificere 
stoffer, der frigives fra batteriet under 
tests, og som repræsenterer fejlanvendelse 
og misbrug.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b. Brændbarhedstests
Bestemmelse af brændbarheden af ethvert 
stof (f.eks. flydende eller faste materialer), 
der udledes fra batteriet.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 9 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9c. Brandtest
Formålet med brandtesten er at udsætte 
batteriet for brand og vurdere risikoen for 
eksplosion. Målingen af den energi, der 
frigøres, er en vigtig sikkerhedsindikator.
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Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag VII – afsnit 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Resterende rundturseffektivitet 4. Resterende rundturseffektivitet i en 
standardcyklus

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag VII – afsnit 1 – punkt 7a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Forskellen/afvigelsen i 
spændingen for de enkelte battericeller/-
moduler i forhold til batteriets 
gennemsnitsværdier

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag VII – afsnit 1 – punkt 7b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Temperaturhistorik.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag VII – afsnit 1 – punkt 7c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7c. Fejl

Ændringsforslag 76
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Forslag til forordning
Bilag X – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) luft a) luft, herunder luftforurening

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vand b) vand, herunder forurening og 
udtømning af ferskvandsressourcer, 
drikkevand, oceaner og have adgang til 
drikkevand

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) jord c) jord, herunder jordforurening på 
grund af bortskaffelse og behandling af 
affald

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) biodiversitet d) biodiversitet, herunder skader på 
naturlige levesteder, vilde dyr, planter og 
økosystemer samt praksis med dumpning 
af affald i dybhavsområder

Ændringsforslag 80
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Forslag til forordning
Bilag X – punkt 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) klima, herunder 
drivhusgasemissioner

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) samfundsliv i) samfundsliv, herunder for 
oprindelige folk.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) FN's vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettigheder

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) De otte grundlæggende ILO-
konventioner som fastlagt i henhold til 
ILO's erklæring om grundlæggende 
principper og rettigheder på 
arbejdspladsen

Ændringsforslag 84
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Forslag til forordning
Bilag X – punkt 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Business Conduct air og

e) OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Business Conduct air

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas.

f) (vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Parisaftalen og

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 3 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) OECD's retningslinjer for 
multinationale virksomheder.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag XII – del B – punkt 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) genvinding af 75 % af 
gennemsnitsvægten af 
nikkelcadmiumbatterier.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Bilag XII – del B – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) genvinding af mindst 50 % af 
gennemsnitsvægten af andre udtjente 
batterier.

c) genvinding af mindst 60 % af 
gennemsnitsvægten af andre udtjente 
batterier.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag XII – del B – punkt 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) genvinding af 75 % af 
gennemsnitsvægten af 
nikkelcadmiumbatterier.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Bilag XII – del B – punkt 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) genvinding af mindst 70 % af 
gennemsnitsvægten af andre udtjente 
batterier.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag XII – del C – punkt 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 35 % for lithium d) 70 % for lithium

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Bilag XII – del C – punkt 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) 95 % for cadmium.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Bilag XII – del C – punkt 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 70 % for lithium d) 90 % for lithium

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Bilag XII – del C – punkt 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) 95 % for cadmium.
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