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BEKNOPTE MOTIVERING

Batterijen zijn een belangrijke bron van energie en een van de essentiële middelen die duurzame 
ontwikkeling en schone energie mogelijk maken. Zij bieden een oplossing voor energieopslag 
en kunnen zodoende een effectieve bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie inzake het koolstofvrij maken van de economie.

Met de nieuwe verordening wordt een allesomvattend kader vastgesteld dat onder meer 
waarborgt dat batterijcellen, -modules en -pakken met schone energie worden geproduceerd, 
energie-efficiënt zijn en ontworpen zijn om langer mee te gaan, en op juiste wijze worden 
ingezameld, gerecycled of herbestemd.

In de nieuwe industriestrategie voor Europa (COM(2020) 102 final), waarvoor het Parlement 
onder leiding van ITRE een initiatiefverslag heeft aangenomen (2020/2076(INI)), wordt 
voorgesteld de open strategische autonomie te versterken, waarbij wordt gewaarschuwd dat 
Europa’s transitie naar klimaatneutraliteit de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zou 
kunnen verschuiven naar een afhankelijkheid van grondstoffen, die veelal uit derde landen 
afkomstig zijn en waarvoor de wereldwijde concurrentie steeds feller wordt.

In de mededeling van de Commissie “Veerkracht op het gebied van kritieke grondstoffen: de 
weg naar een grotere voorzieningszekerheid en duurzaamheid uitstippelen” (COM(2020) 474 
final), wordt onderstreept dat de toenemende wereldwijde vraag naar grondstoffen moet worden 
aangepakt door deze te hergebruiken voordat ze worden gerecycled. Kobalt, lood, lithium en 
nikkel worden als kritieke grondstoffen beschouwd voor de Europese industriële sector en met 
name voor de productie van batterijen.

De voorgestelde verordening bouwt voort op de nieuwe industriestrategie voor Europa. In deze 
verordening wordt voorgesteld de toeleveringsrisico’s met betrekking tot grondstoffen te 
ondervangen door vereisten vast te stellen voor het waarborgen van een goed functionerende 
markt voor secundaire grondstoffen, met inbegrip van bepalingen over de doelstellingen voor 
grondstoffenterugwinning en over beleid en regelingen inzake zorgvuldigheideisen in de 
toeleveringsketen.

De ITRE-rapporteur is dan ook ingenomen met het initiatief van de Commissie inzake batterijen 
en afgedankte batterijen.

Volgens schattingen van het Wereld Economisch Forum moet de mondiale productie van 
batterijen worden verhoogd met een factor 19 om de transitie naar een koolstofarme economie 
te versnellen. 

Daarom moet dringend een initiatief in het leven worden geroepen dat gericht is op de 
modernisering van het EU-wetgevingskader inzake batterijen.

De vervaardiging en het gebruik van batterijen, de onderliggende waardeketen en de 
verwerking van batterijen aan het eind van hun levensduur zijn transversale kwesties die van 
invloed zijn op een groot aantal beleidsterreinen. 

De verordening inzake batterijen en afgedankte batterijen zal ingrijpende gevolgen hebben voor 
het energie- en industriebeleid, waarvoor de commissie ITRE verantwoordelijk is. De 
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Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement heeft, in haar besluit van 29 april 2021, 
de commissie ITRE “gedeelde bevoegdheden” toegekend voor bepaalde delen van het voorstel 
op grond van artikel 57 van het Reglement. In het verlengde van dit besluit legt de ITRE-
rapporteur in haar ontwerpadvies de nadruk op deze bepalingen, die diverse kwesties bevatten 
die volgens haar moeten worden aangepakt.

De definities van draagbare batterijen en draagbare batterijen voor algemeen gebruik worden 
behandeld in het ontwerpadvies.

De definitie van en vereisten die van toepassing zijn op draagbare batterijen die worden gebruikt 
in lichte vervoermiddelen, bijvoorbeeld hoverboards of andere voertuigen die over geen enkele 
zitplaats beschikken, moeten worden verduidelijkt. Hoewel de sectoren e-bikes en e-scooters 
in de lift zitten, zijn er nauwelijks bepalingen die deze sectoren bestrijken. Het is daarom 
noodzakelijk deze kwestie verder te bespreken en te evalueren. De batterijen die in deze 
individuele stedelijke mobiliteitsoplossingen worden gebruikt, moeten onder de verordening 
vallen, met name wat gerecycled materiaal, prestaties en degelijkheid, alsook 
zorgvuldigheidsvereisten betreft. 

De rapporteur is van mening dat in de context van de nieuwe markten die met dit voorstel 
worden beoogd, bepaalde doelstellingen, met name die met betrekking tot het gehalte aan 
gerecycled materiaal (artikel 8) en het recyclingrendement en de materiaalterugwinning 
(artikel 57), essentiële onderdelen van de verordening zijn en dat de herziening ervan, indien 
nodig, daarom moet gebeuren via de gewone wetgevingsprocedure en niet via secundaire 
wetgeving.

Verplichtingen inzake zorgvuldigheidseisen voor marktdeelnemers die batterijen in de handel 
brengen, vormen een essentieel onderdeel van het voorstel, met name met het oog op de 
initiatieven van de Unie inzake kritieke grondstoffen. Het is daarom van groot belang grondig 
te bespreken in hoeverre zij van toepassing zullen zijn op batterijtypen en batterijfabrikanten.

De parameters inzake conditie, verwachte levensduur, prestatie, degelijkheid en veiligheid van 
batterijen zijn geïntegreerd met aanvullende tests. De rapporteur is van mening dat dit nuttig is 
om de doelstellingen van de verordening te verwezenlijken en om deze in overeenstemming te 
brengen met de lopende internationale werkzaamheden op dit gebied.

Tot slot komen in dit ontwerpadvies ook de bepalingen inzake het recyclingrendement en de 
terugwinning van lithium en cadmium aan bod, zodat de milieuoverwegingen van de 
voorgestelde wetgeving kracht worden bijgezet.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie 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 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Binnen het ruime toepassingsgebied 
van de verordening is het passend een 
onderscheid te maken tussen verschillende 
categorieën batterijen naar gelang van het 
ontwerp en het gebruik ervan, los van de 
chemische samenstelling van de batterij. 
De indeling in draagbare batterijen 
enerzijds en industriële batterijen en 
autobatterijen anderzijds in het kader van 
Richtlijn 2006/66/EG moet verder worden 
ontwikkeld om beter aan te sluiten bij 
nieuwe ontwikkelingen in het gebruik van 
batterijen. Batterijen die worden gebruikt 
voor de aandrijving van elektrische 
voertuigen en die op grond van 
Richtlijn 2006/66/EG in de categorie 
industriële batterijen vallen, vormen een 
groot en groeiend deel van de markt door 
de snelle toename van het aantal 
elektrische wegvoertuigen. Het is daarom 
passend om batterijen die worden gebruikt 
voor de aandrijving van wegvoertuigen te 
classificeren als een nieuwe categorie van 
batterijen voor elektrische voertuigen. 
Batterijen die worden gebruikt voor de 
aandrijving van andere vervoermiddelen, 
onder meer voor het spoorvervoer, de 
scheepvaart en de luchtvaart, blijven in het 
kader van deze verordening tot de 
categorie van de industriële batterijen 
behoren. Industriële batterijen behoren tot 
een grote groep batterijen die bedoeld zijn 
voor gebruik tijdens industriële activiteiten, 
in communicatie-infrastructuur, bij 
landbouwactiviteiten of voor de opwekking 
en distributie van energie. Naast deze niet-
uitputtende lijst met voorbeelden van 
industriële batterijen, moeten alle batterijen 
die noch draagbare batterijen, noch 
autobatterijen, noch batterijen voor 
elektrische voertuigen zijn, als industriële 
batterijen worden beschouwd. Batterijen 
voor de opslag van energie in particuliere 
of huiselijke omgevingen worden voor de 

(12) Binnen het ruime toepassingsgebied 
van de verordening is het passend een 
onderscheid te maken tussen verschillende 
categorieën batterijen naar gelang van het 
ontwerp en het gebruik ervan, los van de 
chemische samenstelling van de batterij. 
De indeling in draagbare batterijen 
enerzijds en industriële batterijen en 
autobatterijen anderzijds in het kader van 
Richtlijn 2006/66/EG moet verder worden 
ontwikkeld om beter aan te sluiten bij 
nieuwe ontwikkelingen in het gebruik van 
batterijen. Batterijen die worden gebruikt 
voor de aandrijving van elektrische 
voertuigen en die op grond van 
Richtlijn 2006/66/EG in de categorie 
industriële batterijen vallen, vormen een 
groot en groeiend deel van de markt door 
de snelle toename van het aantal 
elektrische wegvoertuigen. Het is daarom 
passend om batterijen die worden gebruikt 
voor de aandrijving van wegvoertuigen te 
classificeren als een nieuwe categorie van 
batterijen voor elektrische voertuigen. 
Batterijen die worden gebruikt voor de 
aandrijving van andere vervoermiddelen, 
onder meer voor het spoorvervoer, de 
scheepvaart en de luchtvaart, blijven in het 
kader van deze verordening tot de 
categorie van de industriële batterijen 
behoren. Industriële batterijen behoren tot 
een grote groep batterijen die bedoeld zijn 
voor gebruik tijdens industriële activiteiten, 
in communicatie-infrastructuur, bij 
landbouwactiviteiten of voor de opwekking 
en distributie van energie. Naast deze niet-
uitputtende lijst met voorbeelden van 
industriële batterijen, moeten alle batterijen 
die noch draagbare batterijen, noch 
autobatterijen, noch batterijen voor 
elektrische voertuigen zijn, als industriële 
batterijen worden beschouwd. Batterijen 
voor de opslag van energie in particuliere 
of huiselijke omgevingen worden voor de 
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toepassing van deze verordening als 
industriële batterijen beschouwd. Om 
ervoor te zorgen dat alle batterijen die in 
lichte vervoermiddelen, zoals e-bikes en 
scooters, worden gebruikt als draagbare 
batterijen worden geclassificeerd, moet de 
definitie van draagbare batterijen worden 
verduidelijkt en moet een gewichtslimiet 
voor dergelijke batterijen worden 
ingevoerd.

toepassing van deze verordening als 
industriële batterijen beschouwd. Om 
ervoor te zorgen dat alle batterijen die in 
lichte vervoermiddelen, zoals e-bikes en 
elektrische scooters (e-scooters), worden 
gebruikt, alsmede de batterijen die worden 
gebruikt in andere individuele 
stadsvervoermiddelen, zoals monowheels 
en hoverboards, als draagbare batterijen 
worden geclassificeerd, moet de definitie 
van draagbare batterijen worden 
verduidelijkt en moet een nieuwe categorie 
batterijen worden ingevoerd die in zowel 
lichte vervoermiddelen als in andere 
individuele stadsvervoermiddelen wordt 
gebruikt, zodat deze batterijen onder 
specifieke bepalingen vallen.

Amendement 2

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 
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 

(64) De invoering van een op risico’s 
gebaseerd beleid moet gebaseerd zijn op 
internationaal erkende beginselen inzake 
passende zorgvuldigheid, zoals de leidende 
beginselen inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten van de Verenigde 
Naties39 bis, 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, de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen42 bis 
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, 
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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.

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.

__________________ __________________
39 bis De leidende beginselen van de VN 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten: 
https://www.ohchr.org/documents/publica
tions/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

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

42 Tripartiete verklaring van de IAO 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid, beschikbaar op 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf
42 bis OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen, 
beschikbaar op 
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

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
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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 3

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, 
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 

(65) Volgens deze normen 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 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, 
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. 
Vereisten inzake passende zorgvuldigheid 
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verhoudingen binnen de toeleveringsketen. moeten van toepassing zijn op elke 
marktdeelnemer, met inbegrip van 
onlineplatforms, die batterijen op de 
Europese markt brengt.

__________________ __________________
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 4

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 

(66) Er moet een verplicht beleid inzake 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen worden vastgesteld of 
gewijzigd dat in ieder geval de meest 
gangbare categorieën van sociale risico’s, 
milieurisico’s en risico’s voor de 
mensenrechten 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 
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luchtvervuiling en de biodiversiteit, met 
inbegrip van het gemeenschapsleven.

watergebruik, de bodembescherming, de 
luchtvervuiling, de klimaatverandering en 
de biodiversiteit, met inbegrip van het 
gemeenschapsleven.

Amendement 5

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 
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.

(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 rechten van 
inheemse volkeren, 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 
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 

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 
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Verdrag inzake de rechten van het kind 
en het Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap.

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 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) “batterij”: elke bron van door 
rechtstreekse omzetting van chemische 
energie verkregen elektrische energie, 
bestaande uit een of meer niet-oplaadbare 
of oplaadbare batterijcellen of groepen 
daarvan;

1) “batterij”: elke bron van door 
rechtstreekse omzetting van chemische 
energie verkregen elektrische energie, 
bestaande uit een of meer niet-oplaadbare 
of oplaadbare batterijcellen of groepen 
daarvan, zoals batterijpakken en 
batterijmodules;

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) “draagbare batterij”: elke batterij 
die:

7) “draagbare batterij”: elke batterij en 
knoopcel die:
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– minder dan 5 kg weegt, – minder dan 8 kg weegt,

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– niet voor industriële doeleinden 
ontworpen is, en

– niet uitsluitend voor industrieel 
gebruik ontworpen is, 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– wordt gebruikt in lichte 
vervoermiddelen en in andere individuele 
stadsvervoermiddelen;

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) “knoopcel”: kleine ronde 
draagbare batterij of accu met een 
diameter die groter is dan de hoogte ervan 
en die wordt gebruikt voor speciale 
doeleinden, zoals gehoorapparaten, 
horloges, kleine draagbare apparatuur en 
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als back-upstroomvoorziening;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) “draagbare batterijen voor 
algemeen gebruik”: draagbare batterijen 
met de volgende algemene modellen: 
4,5 volt (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, 
A23, 9 volt (PP3);

8) “draagbare batterijen voor 
algemeen gebruik”: draagbare batterijen 
met de volgende algemene modellen: 
knoopcel, 4,5 volt (3R12), D, C, AA, 
AAA, AAAA, A23, 9 volt (PP3);

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) “draagbare batterijen die in lichte 
vervoermiddelen en in andere individuele 
stadsvervoermiddelen worden gebruikt”: 
draagbare batterijen die worden gebruikt 
in lichte vervoermiddelen en in andere 
wielvoertuigen met elektrische motor die 
zelfbalancerend zijn of over geen enkele 
zitplaats beschikken omdat het de 
bedoeling is dat de reiziger hiermee 
staande onderweg is;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) “autobatterij”: elke batterij die 
uitsluitend wordt gebruikt voor het starten, 
voor de verlichting of het 
ontstekingsvermogen van een 
motorvoertuig;

10) “autobatterij”: elke batterij die 
wordt gebruikt voor het starten, voor de 
verlichting of het ontstekingsvermogen van 
een motorvoertuig en een niet voor de weg 
bestemde mobiele machine;
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) “industriële batterij”: een batterij 
die is ontworpen voor industrieel gebruik 
en alle andere batterijen, met uitzondering 
van draagbare batterijen, batterijen voor 
elektrische voertuigen en autobatterijen;

11) “industriële batterij”: een batterij 
die uitsluitend is ontworpen voor 
industrieel gebruik en alle andere 
batterijen, met uitzondering van draagbare 
batterijen, batterijen voor elektrische 
voertuigen en autobatterijen;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12) “batterij voor een elektrisch 
voertuig”: een batterij die specifiek is 
ontworpen om te zorgen voor de 
aandrijving van hybride en elektrische 
wegvoertuigen;

12) “batterij voor een elektrisch 
voertuig”: een batterij die specifiek is 
ontworpen om te zorgen voor de 
aandrijving van hybride en elektrische 
wegvoertuigen, uitgezonderd draagbare 
batterijen die in lichte vervoermiddelen en 
in andere individuele 
stadsvervoermiddelen worden gebruikt;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22) “batterijmanagementsysteem”: een 
elektronisch apparaat dat de elektrische en 
thermische functies van de batterij regelt of 
beheert, dat de gegevens over de 
parameters voor het bepalen van de 
conditie en de verwachte levensduur van 
de batterijen, zoals vastgesteld in 
bijlage VII, beheert en opslaat en dat 

22) “batterijmanagementsysteem”: een 
elektronisch apparaat dat de elektrische en 
thermische functies van de batterij regelt of 
beheert, dat de gegevens over de 
parameters voor het bepalen van de 
veiligheid, de conditie en de verwachte 
levensduur van de batterijen, zoals 
vastgesteld in bijlage VII, beheert en 
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communiceert met het voertuig of het 
apparaat waarin de batterij is ingebouwd;

opslaat en dat communiceert met het 
voertuig of het apparaat waarin de batterij 
is ingebouwd;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

26 bis) “herproductie”: een gebruikte 
batterij of een onderdeel daarvan 
reviseren tot ten minste de oorspronkelijke 
capaciteit ervan, waarbij wordt 
gegarandeerd dat de prestatie ervan 
gelijkwaardig is aan of beter is dan die 
van de fabrieksnieuwe batterij;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gehalte aan gerecycled materiaal in 
industriële batterijen, batterijen voor 
elektrische voertuigen en autobatterijen

Gehalte aan gerecycled materiaal in 
batterijen

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf 1 januari 2027 gaan industriële 
batterijen, batterijen voor elektrische 
voertuigen en autobatterijen met interne 
opslag en een capaciteit van meer dan 
2 kWh die kobalt, lood, lithium of nikkel in 
de actieve materialen bevatten, vergezeld 
van technische documentatie met 
informatie per productiefaciliteit over de 

Vanaf 1 januari 2027 gaan batterijen die 
kobalt, lood, lithium of nikkel in de actieve 
materialen bevatten, vergezeld van 
technische documentatie met informatie 
per productiefaciliteit over de uit afval 
teruggewonnen hoeveelheid kobalt, lood, 
lithium of nikkel die in de actieve 
materialen voor elk batterijmodel en elke 
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uit afval teruggewonnen hoeveelheid 
kobalt, lood, lithium of nikkel die in de 
actieve materialen voor elk batterijmodel 
en elke partij aanwezig is.

partij aanwezig is.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2025 stelt de 
Commissie een uitvoeringshandeling vast 
waarin de methode voor de berekening en 
verificatie van de hoeveelheid kobalt, lood, 
lithium of nikkel die wordt teruggewonnen 
uit de afvalstoffen die aanwezig zijn in de 
actieve materialen in de in de eerste alinea 
bedoelde batterijen, en het model voor de 
technische documentatie worden 
vastgelegd. Die uitvoeringshandeling 
wordt volgens de in artikel 74, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Uiterlijk op 31 december 2023 stelt de 
Commissie een uitvoeringshandeling vast 
waarin de methode voor de berekening en 
verificatie van de hoeveelheid kobalt, lood, 
lithium of nikkel die wordt teruggewonnen 
uit de afvalstoffen die aanwezig zijn in de 
actieve materialen in de in de eerste alinea 
bedoelde batterijen, en het model voor de 
technische documentatie worden 
vastgelegd. Die uitvoeringshandeling 
wordt volgens de in artikel 74, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vanaf 1 januari 2030 gaan 
industriële batterijen, batterijen voor 
elektrische voertuigen en autobatterijen 
met interne opslag en een capaciteit van 
meer dan 2 kWh die kobalt, lood, lithium 
of nikkel in de actieve materialen bevatten, 
vergezeld van technische documentatie die 
per productiefaciliteit voor elk 
batterijmodel en elke partij aantoont dat 
deze batterijen het volgende 
minimumaandeel uit afval teruggewonnen 
kobalt, lood, lithium of nikkel bevatten in 
de actieve materialen:

2. Vanaf 1 januari 2030 gaan 
batterijen die kobalt, lood, lithium of 
nikkel in de actieve materialen bevatten, 
vergezeld van technische documentatie die 
per productiefaciliteit voor elk 
batterijmodel en elke partij aantoont dat 
deze batterijen het volgende 
minimumaandeel uit afval teruggewonnen 
kobalt, lood, lithium of nikkel bevatten in 
de actieve materialen:
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vanaf 1 januari 2035 gaan 
industriële batterijen, batterijen voor 
elektrische voertuigen en autobatterijen 
met interne opslag en een capaciteit van 
meer dan 2 kWh die kobalt, lood, lithium 
of nikkel in de actieve materialen bevatten, 
vergezeld van technische documentatie die 
per productiefaciliteit voor elk 
batterijmodel en elke partij aantoont dat 
deze batterijen het volgende 
minimumaandeel uit afval teruggewonnen 
kobalt, lood, lithium of nikkel bevatten in 
de actieve materialen:

3. Vanaf 1 januari 2035 gaan 
batterijen die kobalt, lood, lithium of 
nikkel in de actieve materialen bevatten, 
vergezeld van technische documentatie die 
per productiefaciliteit voor elk 
batterijmodel en elke partij aantoont dat 
deze batterijen het volgende 
minimumaandeel uit afval teruggewonnen 
kobalt, lood, lithium of nikkel bevatten in 
de actieve materialen:

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien gerechtvaardigd en passend 
vanwege de beschikbaarheid van kobalt, 
lood, lithium of nikkel uit afvalstoffen of 
het ontbreken daarvan, is de Commissie 
bevoegd om uiterlijk op 31 december 2027 
overeenkomstig artikel 73 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen om 
de in de leden 2 en 3 vastgestelde 
streefcijfers te wijzigen.

4. Na de vastlegging van de methode 
zoals bedoeld in lid 1, en uiterlijk op 
31 december 2026, beoordeelt de 
Commissie aan de hand van een 
effectbeoordeling of het vanwege de 
beschikbaarheid van kobalt, lood, lithium 
of nikkel uit afvalstoffen gerechtvaardigd 
is de lijst van materialen en de in de 
leden 2 en 3 vastgestelde streefcijfers te 
herzien en dient zij hiertoe, indien nodig, 
een wetgevingsvoorstel in.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prestatie- en degelijkheidseisen voor 
draagbare batterijen voor algemeen gebruik

Prestatie- en degelijkheidseisen voor 
draagbare batterijen voor algemeen gebruik 
en draagbare batterijen die in lichte 
vervoermiddelen en in andere individuele 
stadsvervoermiddelen worden gebruikt

Amendement 26

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 en draagbare batterijen 
die in lichte vervoermiddelen en in andere 
individuele stadsvervoermiddelen worden 
gebruikt 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 27

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 draagbare batterijen die in lichte 
vervoermiddelen en in andere individuele 
stadsvervoermiddelen worden gebruikt, 
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moeten bereiken.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3

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 van draagbare batterijen die in lichte 
vervoermiddelen en in andere individuele 
stadsvervoermiddelen worden gebruikt 
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.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op 31 december 2030 
beoordeelt de Commissie de haalbaarheid 
van maatregelen om het gebruik van niet-
oplaadbare draagbare batterijen voor 
algemeen gebruik geleidelijk uit te bannen 
met het oog op het minimaliseren van de 

3. Uiterlijk op 31 december 2030 
beoordeelt de Commissie de haalbaarheid 
van maatregelen om het gebruik van niet-
oplaadbare draagbare batterijen voor 
algemeen gebruik geleidelijk uit te bannen 
met het oog op het minimaliseren van de 
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milieueffecten ervan op basis van de 
levenscyclusanalysemethode. Daartoe dient 
de Commissie bij het Europees Parlement 
en de Raad een verslag in en beraadt zij 
zich over het treffen van passende 
maatregelen, met inbegrip van de 
vaststelling van wetgevingsvoorstellen.

milieueffecten ervan op basis van de 
levenscyclusanalysemethode, rekening 
houdend met de werking van deze 
batterijen of de apparaten waarin deze 
batterijen zijn ingebouwd, de 
betaalbaarheid, de kosten en baten alsook 
de mogelijke alternatieven voor 
eindgebruikers. Daartoe dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in en beraadt zij zich 
over het treffen van passende maatregelen, 
zoals het vaststellen van vereisten voor 
ecologisch ontwerp voor specifieke 
producten, met inbegrip van de vaststelling 
van wetgevingsvoorstellen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prestatie- en degelijkheidseisen voor 
oplaadbare industriële batterijen en 
batterijen voor elektrische voertuigen

Prestatie- en degelijkheidseisen voor 
batterijsystemen voor stationaire 
energieopslag en batterijen voor 
elektrische voertuigen

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf [twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van de verordening] gaan 
oplaadbare industriële batterijen en 
batterijen voor elektrische voertuigen met 
interne opslag en een capaciteit van meer 
dan 2 kWh vergezeld van technische 
documentatie waarin waarden zijn 
opgegeven voor de in bijlage IV, deel A, 
vastgestelde elektrochemische prestatie- en 
degelijkheidsparameters.

Vanaf ...[twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van de verordening] gaan 
batterijsystemen voor stationaire 
energieopslag en batterijen voor 
elektrische voertuigen vergezeld van 
technische documentatie waarin waarden 
zijn opgegeven voor de in bijlage IV, 
deel A, vastgestelde elektrochemische 
prestatie- en degelijkheidsparameters.
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Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 73 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om de in bijlage IV vastgestelde 
elektrochemische prestatie- en 
degelijkheidsparameters zodanig te 
wijzigen dat zij een aanvulling vormen op 
of afgestemd zijn op eventuele technische 
specificaties die voortvloeien uit de 
werkzaamheden van de informele 
VN/ECE-werkgroep voor elektrische 
voertuigen en het milieu.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 januari 2026 
voldoen oplaadbare industriële batterijen 
met interne opslag en een capaciteit van 
meer dan 2 kWh aan de minimumwaarden 
die in de door de Commissie 
overeenkomstig lid 3 vastgestelde 
gedelegeerde handeling zijn vastgelegd 
voor de in bijlage IV, deel A, vermelde 
elektrochemische prestatie- en 
degelijkheidsparameters.

2. Met ingang van 1 januari 2026 
voldoen batterijsystemen voor stationaire 
energieopslag aan de minimumwaarden 
die in de door de Commissie 
overeenkomstig lid 3 vastgestelde 
gedelegeerde handeling zijn vastgelegd 
voor de in bijlage IV, deel A, vermelde 
elektrochemische prestatie- en 
degelijkheidsparameters.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2024 stelt de 
Commissie overeenkomstig artikel 73 een 
gedelegeerde handeling vast om deze 

Uiterlijk op 31 december 2024 stelt de 
Commissie overeenkomstig artikel 73 een 
gedelegeerde handeling vast om deze 
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verordening aan te vullen met de 
vaststelling van minimumwaarden voor de 
in bijlage IV, deel A, vermelde 
elektrochemische prestatie- en 
degelijkheidsparameters die oplaadbare 
industriële batterijen met interne opslag 
en een capaciteit van meer dan 2 kWh 
moeten bereiken.

verordening aan te vullen met de 
vaststelling van minimumwaarden voor de 
in bijlage IV, deel A, vermelde 
elektrochemische prestatie- en 
degelijkheidsparameters die 
batterijsystemen voor stationaire 
energieopslag moeten bereiken.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – 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 
oplaadbare industriële batterijen met 
interne opslag en een capaciteit van meer 
dan 2 kWh te beperken en zorgt zij ervoor 
dat de daarin vastgestelde voorschriften 
geen significant nadelig effect hebben voor 
de werking van deze batterijen of de 
apparaten waarin ze zijn ingebouwd, voor 
de betaalbaarheid ervan en voor 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 
batterijsystemen voor stationaire 
energieopslag te beperken en zorgt zij 
ervoor dat de daarin vastgestelde 
voorschriften geen significant nadelig 
effect hebben voor de werking van deze 
batterijen of de apparaten waarin ze zijn 
ingebouwd, voor de betaalbaarheid ervan 
en voor het concurrentievermogen van de 
sector. Er worden geen buitensporige 
administratieve lasten opgelegd aan de 
fabrikanten van de betrokken batterijen en 
apparaten.

Amendement 36

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 

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 
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getest voor de in bijlage V vastgestelde 
veiligheidsparameters, waarvoor de 
modernste testmethoden moeten worden 
gebruikt.

getest voor ten minste de in de punten 1 
tot en met 9 quater van bijlage V 
vastgestelde veiligheidsparameters, 
waarvoor de modernste testmethoden 
moeten worden gebruikt.

Amendement 37

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. Batterijsystemen voor stationaire 
energieopslag en batterijen voor 
elektrische voertuigen die zijn uitgerust 
met een batterijmanagementsysteem, 
bevatten gegevens over de parameters voor 
het bepalen van de conditie en de 
verwachte levensduur van de batterijen, 
zoals vastgesteld in bijlage VII.

Amendement 38

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 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in 
bijlage VII vastgestelde parameters voor 
het bepalen van de conditie en de 
verwachte levensduur van batterijen voor 
elektrische voertuigen zodanig te wijzigen 
dat zij een aanvulling vormen op of 
afgestemd zijn op eventuele technische 
specificaties die voortvloeien uit de 
werkzaamheden van de informele 
VN/ECE-werkgroep voor elektrische 
voertuigen en het milieu.

Amendement 39
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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 toeleveringsketen vast te stellen

Amendement 40

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] voldoen marktdeelnemers die 
batterijen 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.

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nemen in hun beleid voor 
toeleveringsketens normen op 

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

overeenkomstig de normen in het 
modelbeleid voor toeleveringsketens in 
bijlage II bij de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid, de leidende 
beginselen van de VN inzake bedrijfsleven 
en mensenrechten en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

Amendement 42

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

d) stellen een systeem van controles 
en transparantie van de toeleveringsketen 
in en hanteren dit systeem, inclusief een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem, ter identificatie 
van upstreamactoren in de 
toeleveringsketen;

Amendement 43

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 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) eventuele andere informatie die 
relevant is voor het identificeren van de in 
bijlage X, punt 2, opgesomde risico’s.
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Amendement 45

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 
worden uitgevoerd door deelname aan door 
de industrie gestuurde regelingen;

De eisen onder het huidige punt d) kunnen 
worden uitgevoerd door deelname aan door 
de industrie gestuurde regelingen indien 
deelnemers kunnen aantonen dat zij aan 
alle in artikel 39 genoemde eisen voldoen, 
met inbegrip van externe verificatie;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – 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 bijlage II bij de OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid, 
de leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen, 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,

Amendement 47

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 

b) de in de leden 2 tot en met 4 
vastgestelde verplichtingen voor de in lid 1 
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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 
zorgvuldigheid.

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 
zorgvuldigheid, de leidende beginselen 
van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten en de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alle afgedankte batterijen worden 
van een gekleurde markering voorzien, 
zodat ze tijdens het recyclingproces beter 
van andere batterijen kunnen worden 
onderscheiden en correct kunnen worden 
geclassificeerd.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt uiterlijk op 
31 december 2023 een 
uitvoeringshandeling vast teneinde nadere 
regels vast te stellen voor de berekening en 
controle van de recyclingrendementen en 
de terugwinning van materialen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 74, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

4. De Commissie stelt uiterlijk op 
31 december 2022 overeenkomstig 
artikel 73 gedelegeerde handelingen vast 
om deze verordening aan te vullen door, 
op basis van een economische en 
milieueffectbeoordeling, nadere regels vast 
te stellen voor de berekening en controle 
van de recyclingrendementen en de 
terugwinning van materialen.

Amendement 50
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Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 73 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
bijlage XII, delen B en C, vastgestelde 
minimumgehalten van teruggewonnen 
materialen voor afgedankte batterijen te 
wijzigen gelet op de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en 
opkomende nieuwe technologieën op het 
gebied van afvalbeheer.

5. Uiterlijk op 31 december 2026 
voert de Commissie een beoordeling uit 
van de vorderingen die zijn geboekt bij het 
behalen van de in bijlage XII, deel B, 
punt 2, en deel C, punt 2, vastgestelde 
minimumgehalten van teruggewonnen 
materialen voor afgedankte batterijen gelet 
op de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en opkomende nieuwe 
technologieën op het gebied van 
afvalbeheer, en uiterlijk op diezelfde 
datum dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in, indien nodig vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel om zo nodig de lijst 
van materialen te herzien en de 
minimumgehalten te verhogen.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisen met betrekking tot de herbestemming 
en herproductie van industriële batterijen 
en batterijen voor elektrische voertuigen

Eisen met betrekking tot de herbestemming 
en herproductie van batterijsystemen voor 
stationaire energieopslag en batterijen 
voor elektrische voertuigen

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onafhankelijke marktdeelnemers 
krijgen onder gelijke voorwaarden toegang 
tot het batterijmanagementsysteem van 
oplaadbare industriële batterijen en 

1. Onafhankelijke marktdeelnemers 
krijgen onder gelijke voorwaarden toegang 
tot het batterijmanagementsysteem van 
batterijsystemen voor stationaire 
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batterijen voor elektrische voertuigen met 
interne opslag met een capaciteit van 
meer dan 2 kWh, voor het beoordelen en 
bepalen van de conditie en de resterende 
levensduur van de batterijen, volgens de in 
bijlage VII vastgestelde parameters.

energieopslag en batterijen voor 
elektrische voertuigen, voor het beoordelen 
en bepalen van de conditie en de resterende 
levensduur van de batterijen, volgens de in 
bijlage VII vastgestelde parameters.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alle gebruikte batterijsystemen 
voor stationaire energieopslag en 
batterijen voor elektrische voertuigen 
worden beoordeeld om vast te stellen of zij 
geschikt zijn voor hergebruik, 
herbestemming of herproductie. Indien 
uit de beoordeling blijkt dat de batterijen 
geschikt zijn voor hergebruik, worden zij 
hergebruikt. Indien uit de beoordeling 
blijkt dat de batterijen niet geschikt zijn 
voor hergebruik, maar wel voor 
herbestemming of herproductie, worden 
zij herbestemd of gereviseerd.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een herbestemde of gereviseerde batterij 
mag niet worden onderworpen aan de 
verplichtingen uit hoofde van artikel 7, 
leden 1 tot en met 3, artikel 8, leden 1 tot 
en met 3, artikel 10, leden 1 en 2, en 
artikel 39, lid 1, indien de marktdeelnemer 
die een herbestemde of gereviseerde 
batterij in de handel brengt kan aantonen 
dat de batterij, voorafgaande aan de 
herbestemming of herproductie in de 
handel is gebracht vóór de krachtens deze 

Een herbestemde of gereviseerde batterij 
mag niet worden onderworpen aan de 
verplichtingen uit hoofde van artikel 7, 
leden 1 tot en met 3, artikel 8, leden 1 tot 
en met 3, en artikel 39, lid 1, indien de 
marktdeelnemer die een herbestemde of 
gereviseerde batterij in de handel brengt 
kan aantonen dat de batterij, voorafgaande 
aan de herbestemming of herproductie in 
de handel is gebracht vóór de krachtens 
deze artikelen geldende datum van 
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artikelen geldende datum van 
inwerkingtreding van die verplichtingen.

inwerkingtreding van die verplichtingen.

Amendement 55

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, leden 1 en 3, artikel 12, 
lid 2, artikel 14, lid 3 bis, artikel 17, lid 4, 
artikel 27, lid 3, artikel 39, lid 8, artikel 55, 
lid 4, artikel 56, lid 4, artikel 57, lid 4, 
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.

Amendement 56

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 

3. De in artikel 6, lid 2, artikel 7, 
leden 1, 2 en 3, artikel 9, lid 2, artikel 10, 
leden 1 en 3, artikel 12, lid 2, artikel 14, 
lid 3 bis, artikel 17, lid 4, artikel 27, lid 3, 
artikel 39, lid 8, artikel 55, lid 4, artikel 56, 
lid 4, artikel 57, lid 4, artikel 58, lid 3, en 
artikel 70, lid 2, bedoelde delegatie van 



AD\1239002NL.docx 31/44 PE692.744v02-00

NL

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.

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 57

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 van 
draagbare batterijen die in lichte 
vervoermiddelen en in andere individuele 
stadsvervoermiddelen worden gebruikt

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Daadwerkelijke batterijcapaciteit: 
de elektrische lading die een batterij in de 
praktijk levert.

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Nominale capaciteit (in Ah) en 1. Gemeten capaciteit (in Ah) en 
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capaciteitsverlies (in %). capaciteitsverlies (in %).

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel A – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Interne weerstand (in ꭥ) en 
toename van de interne weerstand (in %).

3. Interne weerstand (in ꭥ), toename 
van de interne weerstand (in %) en 
elektrochemische impedantie (in ꭥ).

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel A – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een indicatie van de verwachte 
levensduur onder de omstandigheden waar 
de batterijen voor zijn ontworpen.

5. De verwachte levensduur onder de 
omstandigheden waar de batterijen voor 
zijn ontworpen.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel A – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Zelfontlading.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel A – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Capaciteitsverlies”: de afname die zich in 
de loop van de tijd en als gevolg van 
gebruik voordoet van de hoeveelheid 
lading die een batterij op basis van de 

“Capaciteitsverlies”: de afname die zich in 
de loop van de tijd en als gevolg van 
gebruik voordoet van de hoeveelheid 
lading die een batterij op basis van de 
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nominale spanning kan leveren ten 
opzichte van de oorspronkelijk door de 
fabrikant aangegeven capaciteit.

nominale spanning kan leveren ten 
opzichte van de oorspronkelijk gemeten 
capaciteit.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel A – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Zelfontlading”: de vermindering van de 
opgeslagen elektrische lading wanneer de 
elektroden van de batterij gedurende 
langere tijd (bijvoorbeeld 48, 168 of 
720 uur) niet aangesloten zijn (als de 
batterij bijvoorbeeld is opgeslagen of niet 
wordt gebruikt), met als gevolg dat het 
opladen van de batterij in de loop van de 
tijd geleidelijk afneemt.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Thermische kettingreactie (thermal 
propagation)

6. Bescherming tegen thermische 
kettingreactie (thermal propagation)

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Mechanische schade als gevolg van 
externe invloeden (valtest)

7. Bescherming tegen mechanische 
schade

Amendement 67
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Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor deze test worden één of meer 
situaties nagebootst om na te gaan in welke 
mate een batterij blijft werken voor het 
doel waarvoor ze is ontworpen wanneer de 
batterij per ongeluk een val doormaakt of 
door een zware last wordt geraakt. Als 
criteria voor het nabootsen van deze 
situaties geldt dat realistische 
gebruiksscenario’s moeten worden 
gebruikt.

Voor deze test worden één of meer 
situaties nagebootst om na te gaan in welke 
mate een batterij blijft werken voor het 
doel waarvoor ze is ontworpen wanneer de 
batterij per ongeluk aan mechanische 
belasting wordt blootgesteld. Als criteria 
voor het nabootsen van deze situaties geldt 
dat realistische gebruiksscenario’s moeten 
worden gebruikt.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle veiligheidsparameters onder de 
punten 1 tot en met 9 geldt dat naar 
behoren rekening moet worden gehouden 
met het risico op het vrijkomen van giftige 
gassen uit niet-waterige elektrolyten.

Voor alle veiligheidsparameters onder de 
punten 1 tot en met 9 quater geldt dat naar 
behoren rekening moet worden gehouden 
met het risico op het vrijkomen van giftige 
gassen uit niet-waterige elektrolyten.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Gasemissie – Metingen van 
gevaarlijke stoffen
Batterijen kunnen aanzienlijke 
hoeveelheden potentieel gevaarlijk 
materiaal bevatten, zoals licht 
ontvlambare elektrolyten, corrosieve en 
toxische componenten. Bij blootstelling 
aan bepaalde omstandigheden kan de 
integriteit van de batterij in gevaar 
komen, waarbij gevaarlijke gassen 
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kunnen vrijkomen. Het is daarom 
belangrijk stoffen te identificeren en te 
kwantificeren die vrijkomen tijdens tests 
waarin verkeerd gebruik en misbruik 
worden gesimuleerd.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 ter. Ontvlambaarheidstests
Bepaling van de ontvlambaarheid van 
stoffen (bijvoorbeeld vloeistoffen of vaste 
stoffen) die vrijkomen uit batterijen.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – punt 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 quater. Brandtest
De doelstelling van de brandtest is het 
blootstellen van de batterij aan brand en 
het beoordelen van het risico van een 
explosie. Een belangrijke 
veiligheidsindicator is hierbij de meting 
van de vrijkomende energie.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. resterende round-tripefficiëntie; 4. resterende round-tripefficiëntie in 
een standaardcyclus;
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Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. spanningsverschillen/-afwijkingen 
van de afzonderlijke batterijcellen/-
modules ten opzichte van de gemiddelde 
waarden van de batterij;

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – alinea 1 – punt 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. temperatuurgeschiedenis;

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – alinea 1 – punt 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 quater. fouten.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 2 – a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) lucht; a) lucht, met inbegrip van 
luchtvervuiling;

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 2 – b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) water; b) water, met inbegrip van de 
verontreiniging en achteruitgang van zoet 
water, drinkwater, oceanen en zeeën; 
toegang tot drinkwater;

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 2 – c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bodem; c) bodem, met inbegrip van 
bodemverontreiniging als gevolg van de 
verwijdering en behandeling van 
afvalstoffen;

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 2 – d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) biodiversiteit; d) biodiversiteit, met inbegrip van 
schade aan natuurlijke habitats, dieren in 
het wild, flora en ecosystemen, alsmede 
praktijken waarbij mijnafval in zee wordt 
gestort (Deep-Sea Tailing Placement – 
DSTP);

Amendement 80

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) klimaat, met inbegrip van 
broeikasgasemissies;



PE692.744v02-00 38/44 AD\1239002NL.docx

NL

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 2 – i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) gemeenschapsleven. i) gemeenschapsleven, met inbegrip 
van dat van inheemse volken.

Amendement 82

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de leidende beginselen van de VN 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten;

Amendement 83

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de acht fundamentele IAO-
verdragen overeenkomstig de IAO-
verklaring betreffende de fundamentele 
principes en rechten op het werk;

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 3 – e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) OESO Due Diligence Handreiking 
voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen;

Amendement 85
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Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 3 – f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) OESO-richtsnoeren inzake de 
zorgvuldigheidseisen voor verantwoorde 
bevoorradingsketens van bodemschatten 
uit door conflicten getroffen gebieden en 
risicogebieden.

f) OESO-richtsnoeren inzake de 
zorgvuldigheidseisen voor verantwoorde 
bevoorradingsketens van bodemschatten 
uit door conflicten getroffen gebieden en 
risicogebieden;

Amendement 86

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de Overeenkomst van Parijs van de 
VN; en

Amendement 87

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel B – punt 1 – a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) recycling van 75 % van het 
gemiddelde gewicht van nikkel-
cadmiumbatterijen;

Amendement 89
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Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel B – punt 1 – c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) recycling van 50 % van het 
gemiddelde gewicht van andere afgedankte 
batterijen.

c) recycling van 60 % van het 
gemiddelde gewicht van andere afgedankte 
batterijen.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel B – punt 2 – a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) recycling van 75 % van het 
gemiddelde gewicht van nikkel-
cadmiumbatterijen;

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel B – punt 2 – b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) recycling van 70 % van het 
gemiddelde gewicht van andere 
afgedankte batterijen.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel C – punt 1 – d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 35 % voor lithium; d) 70 % voor lithium;

Amendement 93
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Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel C – punt 1 – e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) 95 % voor cadmium.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel C – punt 2 – d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 70 % voor lithium; d) 90 % voor lithium;

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel C – punt 2 – e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) 95 % voor cadmium.
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