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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag af Jillian Evans og Carl Schlyter

Ændringsforslag 35
Betragtning 2 a (ny)

(2a) I Rådets resolution af 25. januar 1988 
om et handlingsprogram for Fællesskabet 
til nedbringelse af miljøforureningen med 
cadmium blev det understreget, at 
begrænsning af brugen af cadmium til de 
tilfælde, hvor der ikke findes egnede 
alternativer, er et af de vigtige elementer i 
strategien for bekæmpelse af 
cadmiumforurening med henblik på 
beskyttelse af befolkningens sundhed og 
miljøet.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at se dette direktivs foranstaltninger vedrørende cadmium i en større 
sammenhæng, nemlig den overordnede EU-cadmium-politik. 

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 36
Betragtning 5

(5) For at forhindre at udtjente batterier og 
akkumulatorer kasseres på en sådan måde at 
miljøet forurenes, og for at undgå at skabe 
forvirring hos slutbrugerne over de 
forskellige affaldshåndteringskrav, der 
gælder for forskellige batterier og 
akkumulatorer, bør dette direktiv gælde for 
alle batterier og akkumulatorer, der 
markedsføres i Fællesskabet. Et så bredt 
anvendelsesområde bør også sikre 
stordriftsfordele i forbindelse med 
indsamling og genvinding samt optimale 
ressourcebesparelser.

(5) For at forhindre at udtjente batterier og 
akkumulatorer kasseres på en sådan måde at 
miljøet forurenes, og for at undgå at skabe 
forvirring hos slutbrugerne over de 
forskellige affaldshåndteringskrav, der 
gælder for forskellige batterier og 
akkumulatorer, bør dette direktiv gælde for 
alle batterier og akkumulatorer, der 
markedsføres i Fællesskabet. Et så bredt 
anvendelsesområde bør også sikre 
stordriftsfordele i forbindelse med 
indsamling og genvinding samt optimale 
ressourcebesparelser og passende 
finansiering fra samtlige involverede 
erhvervsdrivende.

Or. en

Begrundelse

Det er bydende nødvendigt at opnå passende finansiering fra alle involverede parter for at 
sikre, at målene med batteridirektivet opfyldes.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 37
Betragtning 7

(7) Det er hensigtsmæssigt at skelne mellem 
bærbare batterier og akkumulatorer på den 

(7) Det er hensigtsmæssigt at skelne mellem 
bærbare batterier og akkumulatorer, 
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ene side og industri- og bilbatterier og -
akkumulatorer på den anden side. 
Bortskaffelse af industri- og bilbatterier og 
-akkumulatorer ved deponering eller 
forbrænding bør forbydes.

bilbatterier og -akkumulatorer og 
industribatterier og -akkumulatorer. 
Bærbare batterier og akkumulatorer er 
batterier og akkumulatorer, der anvendes 
til en bred vifte af husholdningsapparater, 
og som i vid udstrækning smides væk af 
husholdningerne. Bilbatterier og -
akkumulatorer smides også hyppigt væk af 
husholdningerne. Det er nødvendigt at 
sikre, at husholdningerne har let adgang til 
at smide disse batterier og akkumulatorer 
væk selektivt for at undgå, at de inder i 
blandet husholdningsaffald eller andre 
blandede affaldsstrømme. Industribatterier 
og -akkumulatorer er batterier og 
akkumulatorer, som husholdningerne er 
mindre tilbøjelige til at smide væk på grund 
af de formål, de anvendes til. Industri- og 
bilbatterier er lettere at identificere og 
indsamle selektivt, fordi de generelt er 
større. Det er realistisk at indsamle dem 
alle sammen selektivt, og derfor bør der 
indføres et forbud mod at bortskaffe disse 
batterier og akkumulatorer til losspladser 
eller ved forbrænding. Det er vanskeligere 
at holde bærbare batterier ude af de 
blandede affaldsstrømme, fordi de er 
mindre og anvendes til meget forskellige 
formål. Der bør derfor opstilles 
indsamlingsmål for at undgå bortskaffelse 
eller forbrænding af disse batterier og 
akkumulatorer i videst muligt omfang.

Or. en

Begrundelse

Hvis man begrunder, hvorfor der sondres mellem de forskellige typer af batterier, vil det være 
lettere at fortolke batteridefinitionerne og implementere direktivet.

Ændringsforslag af Marios Matsakis og Anne Laperrouze

Ændringsforslag 38
Betragtning 8

(8) Eksempler på industribatterier og - (8) Eksempler på industribatterier og -



AM\584770DA.doc PE 364.731v01-00 4/42 AM\

DA

akkumulatorer er batterier og akkumulatorer, 
der anvendes til nød- eller backup-
strømforsyning på hospitaler, i lufthavne 
eller kontorer, batterier og akkumulatorer, 
der anvendes i tog eller fly, og batterier og 
akkumulatorer, der anvendes på off-shore 
olieplatforme eller i fyrtårne. Eksempler kan 
også være batterier og akkumulatorer, der 
udelukkende er beregnet til håndholdte 
betalingsterminaler i forretninger og 
restauranter, stregkodescannere i 
forretninger, professionelt videoudstyr til tv-
kanaler og professionelle studier, 
minelamper og dykkerlamper fastgjort til 
minehjelme og dykkerhjelme til fagfolk, 
backup-batterier og -akkumulatorer til 
elektriske døre for at forhindre dem i at 
blokere eller mase folk, batterier og 
akkumulatorer, der anvendes til instrumenter 
eller i forskellige typer måle- og 
instrumentudstyr samt batterier og 
akkumulatorer, der anvendes i forbindelse 
med solpanel- og solcelleenergi samt andre 
vedvarende energianvendelser. 
Industribatterier og -akkumulatorer omfatter 
også batterier og akkumulatorer, der 
anvendes i elektriske køretøjer som f.eks. 
biler, kørestole, cykler, lufthavnskøretøjer 
og automatiske transportkøretøjer. Ud over 
denne ikke-udtømmende liste med 
eksempler anses et batteri eller en 
akkumulator, der ikke er forseglet og ikke er 
et bilbatteri eller en -akkumulator, for at 
være et industribatteri eller en -akkumulator.

akkumulatorer er batterier og akkumulatorer, 
der anvendes til nød- eller backup-
strømforsyning i forbindelse med offentlige 
strukturer som f.eks. tunneler, på 
hospitaler, i biografer, museer, boliger i 
flere etager, lufthavne eller kontorer, 
batterier og akkumulatorer, der anvendes i 
tog eller fly, og batterier og akkumulatorer, 
der anvendes på off-shore olieplatforme eller 
i fyrtårne. Eksempler kan også være batterier 
og akkumulatorer, der udelukkende er 
beregnet til håndholdte betalingsterminaler i 
forretninger og restauranter, 
stregkodescannere i forretninger, 
professionelt videoudstyr til tv-kanaler og 
professionelle studier, minelamper og 
dykkerlamper fastgjort til minehjelme og 
dykkerhjelme til fagfolk, backup-batterier og 
-akkumulatorer til elektriske døre for at 
forhindre dem i at blokere eller mase folk, 
batterier og akkumulatorer, der anvendes til 
instrumenter eller i forskellige typer måle-
og instrumentudstyr samt batterier og 
akkumulatorer, der anvendes i forbindelse 
med solpanel- og solcelleenergi samt andre 
vedvarende energianvendelser. 
Industribatterier og -akkumulatorer omfatter 
også batterier og akkumulatorer, der 
anvendes i elektriske køretøjer som f.eks. 
biler, kørestole, cykler, lufthavnskøretøjer 
og automatiske transportkøretøjer. Ud over 
denne ikke-udtømmende liste med 
eksempler anses et batteri eller en 
akkumulator, der ikke er forseglet og ikke er 
et bilbatteri eller en -akkumulator, for at 
være et industribatteri eller en -akkumulator.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget indeholder en præcisering af Rådets betragtning 8. Der er mange 
bygninger og strukturer, som behøver nød- eller backupstrømforsyning, og som der ikke er 
taget højde for i denne betragtning.

Behovet for nød- eller backupstrømforsyning (som f.eks. ventilation, belysning, elevatorer, 
adgang osv.) er særlig markant i de områder, hvor borgerne samles, bor eller transporteres 
som f.eks. biografer, museer og boliger i flere etager, hvilket bør omtales eksplicit. Teksten 
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bør dække disse former for strukturer og bygninger. Underjordiske tunneler bør være 
omfattet.

Ændringsforslag af Chris Davies og Holger Krahmer

Ændringsforslag 39
Betragtning 8

(8) Eksempler på industribatterier og -
akkumulatorer er batterier og akkumulatorer, 
der anvendes til nød- eller backup-
strømforsyning på hospitaler, i lufthavne 
eller kontorer, batterier og akkumulatorer, 
der anvendes i tog eller fly, og batterier og 
akkumulatorer, der anvendes på off-shore 
olieplatforme eller i fyrtårne. Eksempler kan 
også være batterier og akkumulatorer, der 
udelukkende er beregnet til håndholdte 
betalingsterminaler i forretninger og 
restauranter, stregkodescannere i 
forretninger, professionelt videoudstyr til tv-
kanaler og professionelle studier, 
minelamper og dykkerlamper fastgjort til 
minehjelme og dykkerhjelme til fagfolk, 
backup-batterier og -akkumulatorer til 
elektriske døre for at forhindre dem i at 
blokere eller mase folk, batterier og 
akkumulatorer, der anvendes til instrumenter 
eller i forskellige typer måle- og 
instrumentudstyr samt batterier og 
akkumulatorer, der anvendes i forbindelse 
med solpanel- og solcelleenergi samt andre 
vedvarende energianvendelser. 
Industribatterier og -akkumulatorer omfatter 
også batterier og akkumulatorer, der 
anvendes i elektriske køretøjer som f.eks. 
biler, kørestole, cykler, lufthavnskøretøjer 
og automatiske transportkøretøjer. Ud over 
denne ikke-udtømmende liste med 
eksempler anses et batteri eller en 
akkumulator, der ikke er forseglet og ikke er 
et bilbatteri eller en -akkumulator, for at 
være et industribatteri eller en -akkumulator.

(8) Eksempler på industribatterier og -
akkumulatorer er batterier og akkumulatorer, 
der anvendes til nød- eller backup-
strømforsyning i forbindelse med offentlige 
strukturer som f.eks. hospitaler, biografer, 
museer, boliger i flere etager, tunneler, i 
lufthavne eller kontorer, batterier og 
akkumulatorer, der anvendes i tog eller fly, 
og batterier og akkumulatorer, der anvendes 
på off-shore olieplatforme eller i fyrtårne. 
Eksempler kan også være batterier og 
akkumulatorer, der udelukkende er beregnet 
til håndholdte betalingsterminaler i 
forretninger og restauranter, 
stregkodescannere i forretninger, 
professionelt videoudstyr til tv-kanaler og 
professionelle studier, minelamper og 
dykkerlamper fastgjort til minehjelme og 
dykkerhjelme til fagfolk, backup-batterier og 
-akkumulatorer til elektriske døre for at 
forhindre dem i at blokere eller mase folk, 
batterier og akkumulatorer, der anvendes til 
instrumenter eller i forskellige typer måle-
og instrumentudstyr samt batterier og 
akkumulatorer, der anvendes i forbindelse 
med solpanel- og solcelleenergi samt andre 
vedvarende energianvendelser. 
Industribatterier og -akkumulatorer omfatter 
også batterier og akkumulatorer, der 
anvendes i elektriske køretøjer som f.eks. 
biler, kørestole, cykler, lufthavnskøretøjer 
og automatiske transportkøretøjer. Ud over 
denne ikke-udtømmende liste med 
eksempler anses et batteri eller en 
akkumulator, der ikke er forseglet og ikke er 
et bilbatteri eller en -akkumulator, for at 
være et industribatteri eller en -akkumulator.
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget indeholder en præcisering af Rådets betragtning 8. Der er mange 
bygninger og strukturer, som behøver nød- eller backupstrømforsyning, og som der ikke er 
taget højde for i denne betragtning.

Behovet for nød- eller backupstrømforsyning (som f.eks. ventilation, belysning, elevatorer, 
adgangsdøre osv.) er særlig markant i de områder, hvor borgerne samles, bor eller 
transporteres som f.eks. biografer, museer og boliger i flere etager, hvilket bør omtales 
eksplicit. Teksten bør dække disse former for strukturer og bygninger. 

Ændringsforslag af Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa og Anja Weisgerber 
for PPE-DE Gruppen

Ændringsforslag 40
Betragtning 8

(8) Eksempler på industribatterier og -
akkumulatorer er batterier og akkumulatorer, 
der anvendes til nød- eller backup-
strømforsyning på hospitaler, i lufthavne 
eller kontorer, batterier og akkumulatorer, 
der anvendes i tog eller fly, og batterier og 
akkumulatorer, der anvendes på off-shore 
olieplatforme eller i fyrtårne. Eksempler kan 
også være batterier og akkumulatorer, der 
udelukkende er beregnet til håndholdte 
betalingsterminaler i forretninger og 
restauranter, stregkodescannere i 
forretninger, professionelt videoudstyr til tv-
kanaler og professionelle studier, 
minelamper og dykkerlamper fastgjort til 
minehjelme og dykkerhjelme til fagfolk, 
backup-batterier og -akkumulatorer til 
elektriske døre for at forhindre dem i at 
blokere eller mase folk, batterier og 
akkumulatorer, der anvendes til instrumenter 
eller i forskellige typer måle- og 
instrumentudstyr samt batterier og 
akkumulatorer, der anvendes i forbindelse 
med solpanel- og solcelleenergi samt andre 
vedvarende energianvendelser. 
Industribatterier og -akkumulatorer omfatter 

(8) Eksempler på industribatterier og -
akkumulatorer er batterier og akkumulatorer, 
der anvendes til nød- eller backup-
strømforsyning i forbindelse med offentlige 
strukturer som f.eks. tunneler, på 
hospitaler, i biografer, museer, boliger i 
flere etager, lufthavne eller kontorer, 
batterier og akkumulatorer, der anvendes i 
tog eller fly, og batterier og akkumulatorer, 
der anvendes på off-shore olieplatforme eller 
i fyrtårne. Eksempler kan også være batterier 
og akkumulatorer, der udelukkende er 
beregnet til håndholdte betalingsterminaler i 
forretninger og restauranter, 
stregkodescannere i forretninger, 
professionelt videoudstyr til tv-kanaler og 
professionelle studier, minelamper og 
dykkerlamper fastgjort til minehjelme og 
dykkerhjelme til fagfolk, backup-batterier og 
-akkumulatorer til elektriske døre for at 
forhindre dem i at blokere eller mase folk, 
batterier og akkumulatorer, der anvendes til 
instrumenter eller i forskellige typer måle-
og instrumentudstyr samt batterier og 
akkumulatorer, der anvendes i forbindelse 
med solpanel- og solcelleenergi samt andre 
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også batterier og akkumulatorer, der 
anvendes i elektriske køretøjer som f.eks. 
biler, kørestole, cykler, lufthavnskøretøjer 
og automatiske transportkøretøjer. Ud over 
denne ikke-udtømmende liste med 
eksempler anses et batteri eller en 
akkumulator, der ikke er forseglet og ikke er 
et bilbatteri eller en -akkumulator, for at 
være et industribatteri eller en -akkumulator.

vedvarende energianvendelser. 
Industribatterier og -akkumulatorer omfatter 
også batterier og akkumulatorer, der 
anvendes i elektriske køretøjer som f.eks. 
biler, kørestole, cykler, lufthavnskøretøjer 
og automatiske transportkøretøjer. Ud over 
denne ikke-udtømmende liste med 
eksempler anses et batteri eller en 
akkumulator, der ikke er forseglet og ikke er 
et bilbatteri eller en -akkumulator, for at 
være et industribatteri eller en -akkumulator.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget indeholder en præcisering af Rådets betragtning 8. Der er mange 
bygninger og strukturer, som behøver nød- eller backupstrømforsyning, og som der ikke er 
taget højde for i denne betragtning.

Behovet for nød- eller backupstrømforsyning (som f.eks. ventilation, belysning, elevatorer, 
adgang osv.) er særlig markant i de områder, hvor borgerne samles, bor eller transporteres 
som f.eks. biografer, museer og boliger i flere etager, hvilket bør omtales eksplicit. Teksten 
bør dække disse former for strukturer og bygninger. Underjordiske tunneler bør være 
omfattet.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 41
Betragtning 10

(10) Kommissionen bør vurdere behovet for 
en tilpasning af direktivet på baggrund af 
den tilgængelige tekniske og videnskabelige 
dokumentation. Kommissionen bør især
foretage en revurdering af den undtagelse 
fra cadmium-forbuddet, der gælder for 
bærbare batterier og akkumulatorer, der er 
beregnet til batteridrevet håndværktøj. 
Eksempler på batteridrevet håndværktøj er 
værktøj, som forbrugere og fagfolk 
anvender til drejning, fræsning, slibning, 
formaling, savning, skæring, klipning, 
boring, hulning, stansning, hamring, 
nitning skruning, polering eller lignende 
forarbejdning af træ, metal og andre 
materialer samt redskaber til slåning, 
klipning og andre haveaktiviteter.

(10) Kommissionen bør vurdere behovet for 
en tilpasning af direktivet på baggrund af 
den tilgængelige tekniske og videnskabelige 
dokumentation. Et behov for at ændre 
forbuddet mod at markedsføre visse 
batterier må især være baseret på en 
risikovurdering, der tager højde for hele 
den videnskabelige dokumentation, som 
godtgør behovet for at forbyde et givet stof.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at et forbud mod et stof kun bør indføres og begrundes ud fra en 
risikovurdering, der tager højde for hele den videnskabelige dokumentation, som godtgør 
behovet for at forbyde et givet stof.

Ændringsforslag af Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi og Holger Krahmer

Ændringsforslag 42
Betragtning 10

(10) Kommissionen bør vurdere behovet for 
en tilpasning af direktivet på baggrund af 
den tilgængelige tekniske og videnskabelige 
dokumentation. Kommissionen bør især 
foretage en revurdering af den undtagelse fra 
cadmium-forbuddet, der gælder for bærbare 
batterier og akkumulatorer, der er beregnet 
til batteridrevet håndværktøj. Eksempler på 
batteridrevet håndværktøj er værktøj, som 
forbrugere og fagfolk anvender til drejning, 
fræsning, slibning, formaling, savning, 
skæring, klipning, boring, hulning, 
stansning, hamring, nitning skruning, 
polering eller lignende forarbejdning af træ, 
metal og andre materialer samt redskaber til 
slåning, klipning og andre haveaktiviteter.

(10) Kommissionen bør vurdere behovet for 
en tilpasning af direktivet på baggrund af 
den tilgængelige tekniske og videnskabelige 
dokumentation. Kommissionen bør især 
foretage en revurdering af den undtagelse fra 
cadmium-forbuddet, der gælder for bærbare 
batterier og akkumulatorer, der er beregnet 
til batteridrevet håndværktøj. Eksempler på 
batteridrevet håndværktøj er værktøj, som 
forbrugere og fagfolk anvender til drejning, 
fræsning, slibning, formaling, savning, 
skæring, klipning, boring, hulning, måling, 
nedrivning, affaldsindsamling, stansning, 
hamring, nitning, skruning, sammenføjning 
af dele, polering eller lignende forarbejdning 
af træ, metal og syntetiske materialer eller 
kompositmaterialer samt redskaber til 
slåning, klipning og andre haveaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Batteridrevet håndværktøj anvendes i alle mulige sammenhænge og af alle typer slutbrugere.  
Listen over aktiviteter bør ikke afgrænses, men tværtimod give plads for en bred vifte af 
anvendelsesmuligheder for batteridrevet håndværktøj.

Ændringsforslag af Jillian Evans og Carl Schlyter

Ændringsforslag 43
Betragtning 13
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(13) Det er ønskeligt, at medlemsstaterne
opnår høje indsamlings- og 
genvindingsprocenter for udtjente batterier 
og akkumulatorer, så der opnås et højt 
niveau for miljøbeskyttelse og 
materialegenvinding i hele Fællesskabet. 
Dette direktiv bør derfor opstille 
minimumsmål for indsamling og genvinding 
for medlemsstaterne. Det er hensigtsmæssigt 
at beregne indsamlingsprocenten på 
grundlag af det gennemsnitlige årlige salg i 
de foregående år, så der for alle 
medlemsstater kan opstilles 
sammenlignelige mål, der står i forhold til 
det nationale batteriforbrug.

(13) Det bør kræves, at medlemsstaterne 
opnår høje indsamlings- og 
genvindingsprocenter for udtjente batterier 
og akkumulatorer, så der opnås et højt 
niveau for miljøbeskyttelse og 
materialegenvinding i hele Fællesskabet. 
Dette direktiv bør derfor opstille 
minimumsmål for indsamling og genvinding 
for medlemsstaterne. Det er hensigtsmæssigt 
at beregne indsamlingsprocenten på 
grundlag af det gennemsnitlige årlige salg i 
de foregående år, så der for alle 
medlemsstater kan opstilles 
sammenlignelige mål, der står i forhold til 
det nationale batteriforbrug.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af Kommissionens tekst og ændringsforslag 2 fra førstebehandlingen. 

Direktivet opstiller klare forpligtelser vedrørende indsamling og genvinding. Det er derfor 
ikke blot ønskeligt, at medlemsstaterne opfylder disse forpligtelser, men et klart krav.

Anden del af ændringsforslag er en sproglig rettelse, der ikke vedrører den danske tekst 
(oversætterens anmærkning).

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 44
Betragtning 15

(15) Alle interesserede parter bør have 
mulighed for at deltage i indsamlings-, 
behandlings- og genvindingsordninger. 
Disse ordninger bør udformes med henblik 
på at undgå forskelsbehandling af 
importerede produkter, handelshindringer og 
konkurrenceforvridning.

(15) Alle interesserede parter bør have 
mulighed for at deltage i indsamlings-, 
behandlings- og genvindingsordninger. Det 
bør være obligatorisk for producenter og 
distributører at deltage i 
indsamlingsordningerne. Disse ordninger 
bør udformes med henblik på at undgå 
forskelsbehandling af importerede 
produkter, handelshindringer og 
konkurrenceforvridning.
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Or. en

Begrundelse

Både producenterne og distributørerne spiller en meget vigtig rolle i bestræbelserne på at 
opfylde de mål, der er opstillet i direktivet - producenterne i kraft af deres ansvar og 
distributørerne på grund af deres deltagelse.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 45
Betragtning 17

(17) Der bør på fællesskabsplan opstilles 
grundlæggende principper for finansiering af 
håndteringen af udtjente batterier og 
akkumulatorer. Finansieringsordningerne 
bør bidrage til, at der opnås høje 
indsamlings- og genvindingsprocenter, og til 
at udmønte princippet om producentansvar i 
praksis. Producenterne bør derfor afholde 
omkostningerne ved indsamling, behandling 
og genvinding af alle indsamlede batterier 
og akkumulatorer med fradrag af den 
fortjeneste, der opnås ved salg af de 
genvundne materialer. Under visse 
omstændigheder kan der dog være 
grundlag for at anvende de minimis-regler
for mindre producenter.

(17) Der bør på fællesskabsplan opstilles 
grundlæggende principper for finansiering af 
håndteringen af udtjente batterier og 
akkumulatorer. Finansieringsordningerne 
bør bidrage til, at der opnås høje 
indsamlings- og genvindingsprocenter, og til 
at udmønte princippet om producentansvar i 
praksis. Alle producenter som defineret i 
dette direktiv bør registreres. Producenterne 
bør afholde omkostningerne ved indsamling, 
behandling og genvinding af alle indsamlede 
batterier og akkumulatorer med fradrag af 
den fortjeneste, der opnås ved salg af de 
genvundne materialer. Producenterne bør 
have ret til at få dækket disse 
omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at samtlige producenter - som defineret i direktivet - bliver registreret for at 
opfylde direktivets mål. Registreringskravet er et vigtigt redskab til at undgå gratister.  

I betragtningen bør det også nævnes, at producenterne har ret til at få dækket 
omkostningerne til indsamling, behandling og genvinding. Denne tilføjelse præciserer artikel 
13, stk. 3, som fastslår, at slutbrugerne ikke må gøres særskilt bekendt med omkostningerne. 
Denne artikel lægger op til, at et synlig gebyr ikke kan vises på slutbrugerniveauet, men det 
ville være forkert at fortolke bestemmelsen til at betyde, at producenterne ikke kan få dækket 
omkostningerne ved affaldshåndtering.

De minimis-reglen bør udgå, eftersom denne regel er i modstrid med princippet om 
producentansvar. Reglen vil kun give producenterne flere muligheder for at undgå at tage et 
ansvar.
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Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 46
Artikel 3, nr. 6

6) "industribatteri eller -akkumulator": 
ethvert batteri eller enhver akkumulator, der 
er udviklet til industrielle eller 
erhvervsmæssige formål eller anvendes i 
enhver form for elektriske køretøjer

6) "industribatteri eller -akkumulator": 
ethvert batteri eller enhver akkumulator, der 
er udviklet til industrielle eller 
erhvervsmæssige formål eller anvendes i 
enhver form for elektriske køretøjer, eller 
som ikke er forseglet og ikke er et bilbatteri 
eller -akkumulator, eller som ikke kan være 
håndholdt og ikke er et bilbatteri eller -
akkumulator

Or. en

Begrundelse

Definitionen af bærbare batterier lyder som følger:
“bærbart batteri eller bærbar akkumulator”: ethvert batteri eller enhver akkumulator, der
(a) er forseglet og
(b) kan være håndholdt, og 
(c) hverken er et industribatteri eller -akkumulator eller et bilbatteri eller -akkumulator”
Dette betyder, at ikke-forseglede batterier, der kan være håndholdte, og som ikke anvendes til 
biler, eller som ikke er designet udelukkende til industriel eller professionel brug, ikke kan 
klassificeres under en af disse tre kategorier. Det samme gælder for forseglede batterier, der 
ikke kan være håndholdte, men som ikke er bilbatteri eller -akkumulator eller udelukkende 
designet til industrielle eller professionelle formål. Ændringsforslaget har til formål at 
forhindre, at denne situation opstår.

Ændringsforslag af Marios Matsakis og Anne Laperrouze

Ændringsforslag 47
Artikel 3, nr. 8

8) "genvinding": oparbejdning i en 
produktionsproces af affaldsmaterialer til 
deres oprindelige formål eller andre formål 
bortset fra energiudnyttelse

8) "genvinding": oparbejdning i en 
produktionsproces af affaldsmaterialer til 
deres oprindelige formål eller andre formål 
bortset fra energiudnyttelse, hvorved menes 
anvendelse af brændbart affald som et 
middel til energifremstilling gennem 
direkte forbrænding med eller uden andet 
affald, men med udnyttelse af varmen
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Or. en

Begrundelse

Denne definition bør være i fuldstændig overensstemmelse med definitionen af genvinding i 
artikel 3, litra e), i WEEE- og ELV-direktiverne.

Ændringsforslag af Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa og Anja Weisgerber 
for PPE-DE Gruppen

Ændringsforslag 48
Artikel 3, stk. 8

8) "genvinding": oparbejdning i en 
produktionsproces af affaldsmaterialer til 
deres oprindelige formål eller andre formål 
bortset fra energiudnyttelse

8) "genvinding": oparbejdning i en 
produktionsproces af affaldsmaterialer til 
deres oprindelige formål eller andre formål 
bortset fra energiudnyttelse, hvorved menes 
anvendelse af brændbart affald som et 
middel til energifremstilling gennem 
direkte forbrænding med eller uden andet 
affald, men med udnyttelse af varmen

Or. en

Begrundelse

Denne definition bør være i fuldstændig overensstemmelse med definitionen af genvinding i 
artikel 3, litra e), i WEEE-direktivet.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 49
Artikel 3, nr. 8

8) "genvinding": oparbejdning i en 
produktionsproces af affaldsmaterialer til 
deres oprindelige formål eller andre formål 
bortset fra energiudnyttelse

8) "genvinding": oparbejdning i en 
produktionsproces af affaldsmaterialer til 
deres oprindelige formål eller andre formål 
bortset fra energiudnyttelse, hvorved menes 
anvendelse af brændbart affald som et 
middel til energifremstilling gennem 
direkte forbrænding med eller uden andet 
affald, men med udnyttelse af varmen

Or. en
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Begrundelse

Denne definition bør være i fuldstændig overensstemmelse med definitionen af genvinding i 
artikel 3, litra e), i WEEE- og ELV-direktiverne.

Ændringsforslag af Jillian Evans og Carl Schlyter

Ændringsforslag 50
Artikel 3, nr. 10 a (nyt)

10a) “lukket kredsløb”: et system, hvor 
brugte batterier og akkumulatorer 
returneres til en producent eller til 
tredjemand, der handler på dennes vegne, 
med henblik på at genbruge deres 
metalindhold til fremstilling af nye 
batterier og akkumulatorer

Or. en

Begrundelse

Genindsætter Kommissionens definition i en ændret version. 

Begrebet lukket kredsløb bør defineres for at støtte ændringsforslaget til bilag IIIB som 
foreslået af ordføreren. Et lukket kredsløb er kun tilendebragt, når metalindholdet genbruges 
til fremstilling af batterier og akkumulatorer, ikke når det anvendes til et nyt produkt. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 51
Artikel 3, nr. 12

12) "producent": enhver person i en 
medlemsstat, som, uanset hvilken 
salgsmetode der anvendes, herunder 
fjernkommunikation som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 
20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i 
forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg, 
for første gang erhvervsmæssigt 
markedsfører batterier eller akkumulatorer, 
herunder sådanne der er indbygget i 
apparater eller køretøjer, på den pågældende 
medlemsstats område

12) "producent": enhver person i en 
medlemsstat, som, uanset hvilken 
salgsmetode der anvendes, herunder 
fjernkommunikation som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 
20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i 
forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg, 
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a) fremstiller og forhandler batterier eller 
akkumulatorer under eget varemærke, 
herunder sådanne der er indbygget i 
apparater eller køretøjer

b) videreforhandler, under eget varemærke 
eller indbygget i udstyr, batterier eller 
akkumulatorer produceret af en 
leverandør, der ikke kan identificeres, eller
c) erhvervsmæssigt importerer eller 
eksporterer batterier, akkumulatorer eller 
udstyr til fællesskabsmarkedet.
Hvad angår gennemførelsen af artikel 9, 
15, 18, 20, 22-25 og 33, er en "producent" 
enhver person som defineret i direktiv 
97/7/EF, som, uanset hvilken salgsmetode 
der anvendes, herunder 
fjernkommunikation som defineret i 
direktiv 97/7/EF for første gang 
erhvervsmæssigt markedsfører batterier 
eller akkumulatorer på en medlemsstats 
område.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag træder i stedet for ændringsforslag 12.

For at undgå de problemer, der opstod i forbindelse med gennemførelsen af WEEE-direktivet 
bør det klart fremgå, at producenten - hvad angår gennemførelsen af artikel 9, 15, 18, 20, 
22- 24, 25 og 33 i dette direktiv, er den person, som for første gang markedsfører batterier 
eller akkumulatorer på en medlemsstats område.

Ændringsforslag af Caroline Jackson for PPE-DE-Gruppen

Ændringsforslag 52
Artikel 3, nr. 16 a (nyt)

16a) “lukket kredsløb”: genbrug af 
metalindholdet i et udtjent batteri eller en 
udtjent akkumulator i videst muligt omfang 
ved fremstilling af nye produkter
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Or. en

Begrundelse

Ikke alt det metal, der hidrører fra genvindingsprocessen, egner sig til at blive anvendt ved 
fremstilling af nye produkter.

Ændringsforslag af Caroline Jackson for PPE-DE-Gruppen

Ændringsforslag 53
Artikel 3, stk. 16 b (nyt)

16b) "indsamlingsprocent": for en given 
medlemsstat i et givet kalenderår den 
procentsats, der fremkommer ved at 
dividere vægten af udtjente bærbare 
batterier og akkumulatorer indsamlet i 
henhold til artikel 7, stk. 1, i det 
pågældende kalenderår med det 
gennemsnitlige årlige salg af markedsførte 
bærbare batterier og akkumulatorer opgjort 
i vægt i den pågældende medlemsstat i det 
pågældende kalenderår og de to foregående 
kalenderår

Or. en

Begrundelse

Ved at anvende udtrykket "markedsførte" i stedet for "til slutbrugeren" undgår man at 
pålægge de små virksomheder en ekstra administrativ byrde.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt for GUE/NGL-Gruppen

Ændringsforslag 54
Artikel 4, stk. 1, litra b a (nyt)

ba) batterier og akkumulatorer, som er 
indbygget i apparater, og som slutbrugeren 
ikke let kan fjerne, når de er brugt,

Or. en
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Begrundelse

Apparater, der indeholder batterier eller akkumulatorer, som det er vanskeligt for 
forbrugeren at fjerne, vil med stor sandsynlighed ende i husholdningsaffaldet. Ved 
førstebehandlingen blev der vedtaget et ændringsforslag med tilsvarende ordlyd.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt for GUE/NGL-Gruppen,

Ændringsforslag 55
Artikel 4, stk. 1, litra  b b (nyt)

bb) bærbare batterier og akkumulatorer
med over 0,004 vægtprocent bly, herunder 
sådanne som er indbygget i apparater. 

Or. en

Begrundelse

Der må indføres restriktioner for bly på linje med de ændringsforslag, der blev vedtaget ved 
førstebehandlingen. Rådet stiller krav om mærkning af batterier med bly (jf. artikel 18, stk. 2), 
men undlader at omtale bly i artikel 4. Dette ændringsforslag tilføjer bly i artikel 4. I EU er 
bly ved at blive fjernet fra produkter inden for rammerne af f.eks. direktivet om udrangerede 
køretøjer (direktiv 2000/53/EF) og direktivet om elektronisk affald (direktiv 2002/95/EF).
Batteridirektivet bør have det samme sigte.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 56
Artikel 4, stk. 3

3. Forbuddet i stk. 1, litra b), finder ikke 
anvendelse på bærbare batterier og 
akkumulatorer, der er beregnet til 
anvendelse i:

3. Forbuddet i stk. 1, litra b), finder ikke 
anvendelse på

a) nød- og alarmsystemer, herunder 
nødbelysning

a) bærbare batterier og akkumulatorer, der 
er beregnet til anvendelse i nød- og 
alarmsystemer, herunder nødbelysning

b) medicinsk udstyr eller b) cadmium, der anvendes i 
industribatterier og -akkumulatorer med en 
vægt på over 30 kg, eller



AM\584770DA.doc PE 364.731v01-00 17/42 AM\

DA

c) batteridrevet håndværktøj. c) cadmium i batterier og akkumulatorer, 
der udelukkende er beregnet på
applikationer inden for luftfart og militær, 
dog ikke NiCd-akkumulatorer i elektriske 
køretøjer, da disse applikationer er omfattet 
af direktivets artikel 4, stk. 2, litra a).

Or. fr

Begrundelse

Hvad angår industriakkumulatorer med en vægt på under 30 kg, findes der allerede 
alternativer, som er mindre skadelige for miljøet end NiCd (NiMH og bly), ja endog NiZn, 
som er et perfekt alternativ til NiCd. I øvrigt er risikoen for spredning i høj grad forbundet 
med akkumulatorens vægt. Der findes således en vigtig risikozone mellem 1 kg og 30 kg, og 
netop for denne kategori af industriakkumulatorer findes der alternativer. Endelig må det 
bemærkes, at industriakkumulatorer til jernbanedrift ikke har særlige kendetegn i modsætning 
til militært materiel. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 57
Artikel 4, stk. 3

3. Forbuddet i stk. 1, litra b), finder ikke 
anvendelse på bærbare batterier og 
akkumulatorer, der er beregnet til 
anvendelse i:

3. Forbuddet i stk. 1, litra b) og ba), finder 
ikke anvendelse på 

a) nød- og alarmsystemer, herunder 
nødbelysning

a) bærbare batterier og akkumulatorer, der er 
beregnet til anvendelse i nød- og 
alarmsystemer, herunder nødbelysning

(b) medicinsk udstyr eller (b) cadmium i industribatteries og -
akkumulatorer eller

c) batteridrevet håndværktøj. c) cadmium i batterier og akkumulatorer til 
fly og tog, dog ikke NiCd-batterier i 
elektriske køretøjer, da disse applikationer 
er omfattet af artikel 4, stk. 2, litra a), i 
direktiv 2000/53/EF.

Or. en

Begrundelse

Træder i stedet for ændringsforslag 17 for at præcisere, at undtagelsen gælder 
industribatterier og -akkumulatorer som defineret i artikel 3, nr. 6.
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Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 23 og 82 fra EP's førstebehandling.

Næsten alle batteriproducenter producerer Ni-MH-batterier og Li-Ion-batterier som 
alternativ til NiCd-batterier til en lang række applikationer. NiMH-batterier og Li-Ion-
batterier anbefales på mange batteriproducenters websteder, herunder til medicinske 
applikationer, nødbelysning og batteridrevet håndværktøj. Undtagelse fra forbuddet mod 
NiCd-batterier for disse applikationer er ikke berettiget. Undtagelser for cadmiumholdige 
batterier i industriapplikationer og i tog og fly er berettiget, fordi der så godt som ikke findes 
nogen alternativer på markedet endnu.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels og Richard Seeber

Ændringsforslag 58
Artikel 4, stk. 3, litra c og stk. 4

c) batteridrevet håndværktøj. c) batteridrevet håndværktøj i en 
overgangsperiode på fire år efter direktivets 
ikrafttræden.

4. Kommissionen tager undtagelsen i stk. 3, 
litra c), op til revision og fremlægger en 
rapport for Rådet og Europa-Parlamentet 
senest den....  * om nødvendigt med 
relevante forslag, med henblik på at 
forbyde cadmium i batterier og 
akkumulatorer.
* Fire år efter direktivets ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Forslaget skabet i sin nuværende udformning stor usikkerhed omkring anvendelsen af NiCd-
batterier i håndværktøj. Denne usikkerhed skader både batteriproducenterne og 
producenterne af håndværktøj, fordi de ikke ved, om det på længere sigt vil lønne sig at 
investere i NiCd-batterier eller alternative batteriteknologier.

Derfor stilles der forslag om at skabe klarhed og gennemføre et forbud mod anvendelse af 
NiCd-batterier i batteridrevet håndværktøj efter en overgangsperiode på fire år efter 
direktivets ikrafttræden. Der findes mindre farlige alternativer på markedet som f.eks. Ni-
MH-batterier til en tilsvarende pris. Overgangsperioden skal bruges til at sikre en gradvis 
udfasning af disse batterier og til at gøre det muligt for producenterne af batterier og 
håndværktøj at skifte til andre teknologier.
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Holger Krahmer

Ændringsforslag 59
Artikel 4, stk. 4

4. Kommissionen tager undtagelsen i stk. 3, 
litra c), op til revision og fremlægger en 
rapport for Rådet og Europa-Parlamentet 
senest den.... * om nødvendigt med 
relevante forslag, med henblik på at forbyde 
cadmium i batterier og akkumulatorer.

4. Kommissionen tager undtagelsen i stk. 3, 
litra c), op til revision og fremlægger en 
rapport for Rådet og Europa-Parlamentet 
senest den....  * om nødvendigt med 
relevante forslag, med henblik på at forbyde 
cadmium i batterier og akkumulatorer.

* Fire år efter direktivets ikrafttræden. * Senest ni måneder efter modtagelsen af 
medlemsstaternes rapporter, jf. artikel 19, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Tidsfristen for revisionen bør være på linje med den tidsfrist, der henvises til i artikel 19, stk. 
5, for den rapport, som Kommissionen udarbejder om gennemførelsen af direktivet (på 
grundlag af de nationale gennemførelsesrapporter som omhandlet i artikel 19, stk. 4). 

Synkroniseret rapportering om det foreliggende direktiv vil sikre en optimering af det 
administrative arbejde efter evalueringen af alle de oplysninger, der er indhentet fra 
medlemsstaterne samtidig.

Denne revision bør omfatte en konsekvensanalyse, der tager højde for miljømæssige og 
samfundsøkonomiske spørgsmål.

Ændringsforslag af Caroline Jackson for PPE-DE-Gruppen

Ændringsforslag  60
Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne sørger for, at batterier 
og akkumulatorer kun må indbygges i 
apparater på den betingelse, at de let kan 
fjernes af forbrugeren, når apparaterne 
bortskaffes. Denne bestemmelse finder ikke 
anvendelse på de i bilag III nævnte 
udstyrskategorier. Alt udstyr med 
indbyggede batterier eller akkumulatorer 
skal ledsages af anvisninger om, hvordan 
disse kan fjernes sikkert, og i givet fald af 
oplysninger til brugeren om indholdet af de 
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indbyggede batterier og akkumulatorer.

Or. en

Begrundelse

Små apparater, der indeholder batterier eller akkumulatorer, som det er vanskeligt for 
forbrugerne at fjerne, ender med stor sandsynlighed i husholdningsaffaldet, med batterierne i, 
selv om det i en række tilfælde er muligt at fremstille små apparater således, at der ikke skal 
bruges værktøj for at fjerne batterierne.

Ændringsforslag af Chris Davies, Georgs Andrejevs og Holger Krahmer

Ændringsforslag 61
Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne sørger for, at batterier 
og akkumulatorer kun må indbygges i 
apparater på den betingelse, at de let kan 
fjernes af slutbrugeren, når apparaterne 
bortskaffes. Denne artikel finder ikke 
anvendelse på de i bilag IIa nævnte 
udstyrskategorier. Alt udstyr med 
indbyggede batterier eller akkumulatorer 
skal ledsages af anvisninger om, hvordan 
disse kan fjernes sikkert, og i givet fald af 
oplysninger til brugeren om indholdet af de 
indbyggede batterier og akkumulatorer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag lancerer den ide, at det skal være let at fjerne batterier og 
akkumulatorer.

Bestemmelserne er på linje med artikel 4 i WEEE-direktivet og viderefører artikel 5 i 
batteridirektiv 1991/157/EØF. 

Genfremsættelse af Parlamentets ændringsforslag 92 om artikel 5, stk. 1a (nyt), fra 
førstebehandlingen.
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Ændringsforslag af Caroline Jackson for PPE-DE-Gruppen

Ændringsforslag 62
Artikel 6

Medlemsstaterne bestræber sig på at 
maksimere den særskilte indsamling af 
udtjente batterier og akkumulatorer, under 
hensyntagen til miljøvirkningen af 
transport, og på at minimere bortskaffelsen
af batterier og akkumulatorer som usorteret 
husholdningsaffald.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for, under hensyntagen til 
miljøvirkningen af transport, at maksimere 
den særskilte indsamling af udtjente batterier 
og akkumulatorer og for at forhindre 
endelig bortskaffelse af batterier og 
akkumulatorer og for at opnå maksimal 
genvinding af alle udtjente batterier og 
akkumulatorer, hvis anvendelse ikke er 
forbudt i henhold til artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at understrege, at det er nødvendigt at have en lokal 
batterigenvindingskapacitet, som medlemsstaterne muligvis bør fremme.

Ændringsforslag af Caroline Jackson for PPE-DE-Gruppen

Ændringsforslag 63
Artikel 7, stk. 1, litra a

a) skal give slutbrugerne mulighed for at 
skille sig af med udtjente bærbare batterier 
eller akkumulatorer på et let tilgængeligt 
indsamlingssted i disses nærhed, under
hensyn til befolkningstætheden

a) skal give slutbrugerne mulighed for at 
skille sig af med udtjente bærbare batterier 
eller akkumulatorer på et let tilgængeligt 
indsamlingssted i disses nærhed, under
hensyn til befolkningstætheden. Sådanne 
indsamlingssteder behøver ikke at være 
registreret eller godkendt enkeltvis i 
henhold til direktiv 75/442/EØF om affald, 
som ændret, og direktiv 91/689/EØF om 
farligt affald

Or. en

Begrundelse

Overdrevent bureaukrati i visse medlemsstater betyder, at dem, der står for sådanne 
indsamlingssteder (f.eks. på skoler) måske er underlagt et krav om en tilladelse til farligt 
affald i overensstemmelse med EU's rammelovgivning om affald. Det må understreges, at et 
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sådant "papirnusseri" er et resultat af en overfortolkning af bestemmelserne. I visse tilfælde 
vil man afholde sig fra at etablere indsamlingssteder, hvis der stilles bureaukratiske krav om 
en særlig affaldstilladelse.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 64
Artikel 7, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) skal sikre, at distributørerne af bærbare 
batterier og akkumulatorer er ansvarlige 
for at tage udtjente bærbare batterier og 
akkumulatorer tilbage fra slutbrugerne på 
salgsstederne op til et antal, der er 
begrænset til, hvad der normalt bortskaffes 
af slutbrugerne

Or. en

Begrundelse

De indsamlingsmål, der er opstillet i artikel 9, kan kun realiseres, hvis slutbrugeren er i stand 
til at skaffe sig af med udtjente bærbare batterier på en bekvem måde. Distributørernes 
deltagelse i indsamlingsordningen er nøglen til at skabe større indsamlingseffektivitet. Enhver 
slutbruger bør have mulighed for at returnere udtjente bærbare batterier til et salgssted for 
bærbare batterier. En række medlemsstater har allerede indført et sådant krav om, at det skal 
være muligt at returnere udtjente bærbare batterier. I dag er det netop disse medlemsstater, 
der har de højeste indsamlingsprocenter i EU.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 65
Artikel 7, stk. 2

2. Under forudsætning af at ordningerne 
opfylder kriterierne i stk. 1, kan 
medlemsstaterne:

2. Under forudsætning af at ordningerne 
opfylder kriterierne i stk. 1, 

a) kræve, at producenter etablerer sådanne 
ordninger

a) kræver medlemsstaterne, at producenter 
etablerer sådanne ordninger

aa) sikrer medlemsstaterne, at 
distributørerne tager udtjente bærbare 
batterier gratis tilbage fra slutbrugerne 

b) kræve, at andre erhvervsdrivende deltager b) kan medlemsstaterne kræve, at andre 
erhvervsdrivende deltager i sådanne 
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i sådanne ordninger ordninger
c) opretholde eksisterende ordninger. c) kan medlemsstaterne opretholde 

eksisterende ordninger.

Or. en

Begrundelse

Det er uhyre vigtigt at inddrage distributørerne i indsamlingsordningen for at realisere de 
mål, der er opstillet i direktivet. 

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 66
Artikel 7, stk. 2

2. Under forudsætning af at ordningerne 
opfylder kriterierne i stk. 1, kan 
medlemsstaterne:

2. Under forudsætning af at ordningerne 
opfylder kriterierne i stk. 1, 

a) kræve, at producenter etablerer sådanne 
ordninger

a) kræver medlemsstaterne, at producenter 
etablerer sådanne ordninger

b) kræve, at andre erhvervsdrivende 
deltager i sådanne ordninger

b) sikrer medlemsstaterne, at distributører 
af bærbare batterier er ansvarlige for at 
tage udtjente bærbare batterier gratis 
tilbage fra slutbrugerne. 
Tilbagetagelsesforpligtelsen er begrænset 
til det antal, der normalt bortskaffes af 
slutbrugerne

c) opretholde eksisterende ordninger. c) kan medlemsstaterne opretholde 
eksisterende ordninger.

Or. en

Begrundelse

Distributørernes deltagelse i indsamlingsordningen er nøglen til at skabe større 
indsamlingseffektivitet. Distributørerne fungerer som en vigtig grænseflade i forhold til 
slutbrugerne og må påtage sig et ansvar i forbindelse med batteriindsamlingsordningen.

Betydningen af distributørernes aktive deltagelse i indsamlingsordningerne er anerkendt i 
WEEE-direktivet, hvor distributørerne pålægges en "tilbagetagelsesforpligtelse" (jf. WEEE-
direktivets artikel 5, stk. 2, litra b)).
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Ændringsforslag af Chris Davies og Holger Krahmer

Ændringsforslag 67
Artikel 7, stk. 3

3. Medlemsstaterne sikrer, at producenter af 
industribatterier og -akkumulatorer eller 
tredjemand, der handler på deres vegne, ikke 
nægter at tage udtjente industribatterier og 
-akkumulatorer tilbage fra slutbrugerne 
uanset deres kemiske sammensætning og
oprindelse. En uafhængig tredjemand kan 
også indsamle industribatterier og -
akkumulatorer.

3. Medlemsstaterne sikrer, at individuelle
producenter af industribatterier og -
akkumulatorer eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, ikke nægter at tage udtjente 
industribatterier og -akkumulatorer tilbage 
fra slutbrugerne uanset oprindelse, forudsat 
at de har den samme kemiske 
sammensætning som de batterier og 
akkumulatorer, de hver især har 
markedsført. En uafhængig tredjemand kan 
også indsamle industribatterier og -
akkumulatorer.

Or. en

Begrundelse

Rådets formulering indebærer, at batteriproducenter, herunder SMV'er, skal tage udtjente 
batterier fra konkurrenterne tilbage, uanset om de selv fremstiller sådanne batterier eller har 
ressourcerne til at tage disse batterier tilbage. Dette ændringsforslag sikrer, at 
virksomhederne ikke kan nægte at tage deres egne udtjente batterier tilbage fra slutbrugerne.  

Der bør ikke være begrænsninger, hvad angår et udtjent batteris oprindelse.

Ændringsforslag af Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 68
Artikel 7, stk. 3

3. Medlemsstaterne sikrer, at producenter af 
industribatterier og -akkumulatorer eller 
tredjemand, der handler på deres vegne, ikke 
nægter at tage udtjente industribatterier og 
-akkumulatorer tilbage fra slutbrugerne 
uanset deres kemiske sammensætning og
oprindelse. En uafhængig tredjemand kan 
også indsamle industribatterier og -
akkumulatorer.

3. Medlemsstaterne sikrer, at individuelle
producenter af industribatterier og -
akkumulatorer eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, ikke nægter at tage udtjente 
industribatterier og -akkumulatorer tilbage 
fra slutbrugerne uanset oprindelse, forudsat 
at de har den samme kemiske 
sammensætning som de batterier og 
akkumulatorer, de hver især har 
markedsført. En uafhængig tredjemand kan 
også indsamle industribatterier og -
akkumulatorer.
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Or. en

Begrundelse

Rådets formulering indebærer, at batteriproducenter, herunder SMV'er, skal tage udtjente 
batterier tilbage - også når det drejer sig om udtjente batterier med en kemisk 
sammensætning, som producenterne ikke selv har markedsført - uanset om de har ekspertise, 
ressourcer og den lovbefalede tilladelse til at tage sådanne batterier tilbage. Det er en 
risikabel fremgangsmåde, som ikke bør fremmes.  

Dette ændringsforslag sikrer, at virksomhederne ikke nægter at tage de batterier tilbage fra 
slutbrugerne, som har den samme kemiske sammensætning som de batterier, de har 
markedsført, uanset om disse batterier stammer fra deres egen virksomheder eller 
producenter, der fremstiller batterier med en tilsvarende sammensætning.

Der bør ikke være begrænsninger, hvad angår et udtjent batteris oprindelse.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 69
Artikel 7, stk. 3

3. Medlemsstaterne sikrer, at producenter af 
industribatterier og -akkumulatorer eller 
tredjemand, der handler på deres vegne, ikke 
nægter at tage udtjente industribatterier og 
-akkumulatorer tilbage fra slutbrugerne 
uanset deres kemiske sammensætning og
oprindelse. En uafhængig tredjemand kan 
også indsamle industribatterier og -
akkumulatorer.

3. Medlemsstaterne sikrer, at individuelle
producenter af industribatterier og -
akkumulatorer eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, ikke nægter at tage udtjente 
industribatterier og -akkumulatorer tilbage 
fra slutbrugerne uanset oprindelse, forudsat 
at de har den samme kemiske 
sammensætning som de batterier og 
akkumulatorer, de hver især har 
markedsført. En uafhængig tredjemand kan 
også indsamle industribatterier og -
akkumulatorer.

Or. en

Begrundelse

Rådets formulering indebærer, at batteriproducenter, herunder SMV'er, skal tage udtjente 
batterier tilbage - også når det drejer sig om udtjente batterier med en kemisk 
sammensætning, som producenterne ikke selv har markedsført - uanset om de har ekspertise, 
ressourcer og den lovbefalede tilladelse til at tage sådanne batterier tilbage. Det er en 
risikabel fremgangsmåde, som ikke bør fremmes.  

Dette ændringsforslag sikrer, at virksomhederne ikke nægter at tage de batterier tilbage fra 
slutbrugerne, som har den samme kemiske sammensætning som de batterier, de har 
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markedsført, uanset om disse batterier stammer fra deres egen virksomheder eller 
producenter, der fremstiller batterier med en tilsvarende sammensætning.

Der bør ikke være begrænsninger, hvad angår et udtjent batteris oprindelse.

Ændringsforslag af Marios Matsakis og Anne Laperrouze

Ændringsforslag 70
Artikel 7, stk. 3

3. Medlemsstaterne sikrer, at producenter af 
industribatterier og -akkumulatorer eller 
tredjemand, der handler på deres vegne, ikke 
nægter at tage udtjente industribatterier og 
-akkumulatorer tilbage fra slutbrugerne 
uanset deres kemiske sammensætning og
oprindelse. En uafhængig tredjemand kan 
også indsamle industribatterier og -
akkumulatorer.

3. Medlemsstaterne sikrer, at individuelle
producenter af industribatterier og -
akkumulatorer eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, ikke nægter at tage udtjente 
industribatterier og -akkumulatorer tilbage 
fra slutbrugerne uanset oprindelse, forudsat 
at de har den samme kemiske 
sammensætning som de batterier og 
akkumulatorer, de hver især har 
markedsført. En uafhængig tredjemand kan 
også indsamle industribatterier og -
akkumulatorer.

Or. en

Begrundelse

Rådets formulering indebærer, at batteriproducenter, herunder SMV'er, skal tage udtjente 
batterier tilbage - også når det drejer sig om udtjente batterier med en kemisk 
sammensætning, som producenterne ikke selv har markedsført - uanset om de har ekspertise, 
ressourcer og den lovbefalede tilladelse til at tage sådanne batterier tilbage. Det er en 
risikabel fremgangsmåde, som ikke bør fremmes.  

Dette ændringsforslag sikrer, at virksomhederne ikke nægter at tage de batterier tilbage fra 
slutbrugerne, som har den samme kemiske sammensætning som de batterier, de har 
markedsført, uanset om disse batterier stammer fra deres egen virksomheder eller 
producenter, der fremstiller batterier med en tilsvarende sammensætning.

Der bør ikke være begrænsninger, hvad angår et udtjent batteris oprindelse.

Ændringsforslag af Caroline Jackson for PPE-DE-Gruppen

Ændringsforslag 71
Artikel 7, stk. 4 a (nyt)

4a. Medlemsstaterne sikrer, at slutbrugere 



AM\584770DA.doc PE 364.731v01-00 27/42 AM\

DA

anspores til at returnere deres udtjente 
industri- og bilbatterier og industri- og 
bilakkumulatorer via 
indsamlingsordninger.

Or. en

Begrundelse

Der kan gives incitamenter via oplysningskampagner af den type, som ordføreren anbefaler. 
En forpligtelse til at returnere affald kan kun indføres ad lovgivningsvejen, og dette direktiv 
skaber ikke eksplicit en sådan forpligtelse.

Ændringsforslag af Chris Davies og Holger Krahmer

Ændringsforslag 72
Artikel 7, stk. 4 b (nyt)

4b. Medlemsstaterne sikrer, at 
distributører, der leverer bærbare batterier, 
er ansvarlige for at tage udtjente bærbare 
batterier gratis tilbage fra slutbrugerne.

Or. en

Begrundelse

I dette forslag stilles der krav om, at de kommercielle netværk engagerer sig aktivt ved at tage 
udtjente bærbare batterier tilbage. Det betyder grundlæggende, at enhver slutbruger kan 
aflevere et udtjent bærbart batteri ved et salgssted for bærbare batterier. Der åbnes mulighed 
for at opnå en højere returneringsprocent for udtjente bærbare batterier. 

Bestemmelsen vedrører ikke industri- og bilbatterier.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 73
Artikel 8

Medlemsstaterne kan benytte økonomiske 
virkemidler for at fremme indsamling af 
udtjente batterier og akkumulatorer eller 
brug af batterier og akkumulatorer, der 
indeholder mindre forurenende stoffer, f.eks. 
ved at indføre differentierede afgiftssatser 

Medlemsstaterne kan benytte økonomiske 
virkemidler for at fremme indsamling af 
udtjente batterier og akkumulatorer eller 
brug af batterier og akkumulatorer, der 
indeholder mindre forurenende stoffer, f.eks. 
ved at indføre differentierede afgiftssatser. 
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eller pantordninger. Hvis de gør dette, 
underretter de Kommissionen om de 
foranstaltninger, de har truffet i forbindelse 
med anvendelsen af disse virkemidler.

Hvis de gør dette, underretter de 
Kommissionen om de foranstaltninger, de 
har truffet i forbindelse med anvendelsen af 
disse virkemidler. Medlemsstaterne sikrer, 
at sådanne foranstaltninger
a) ikke medfører overtrædelser af 
bestemmelserne om det indre marked eller 
virker konkurrenceforvridende og ikke 
fungerer som en indtægtsgivende 
foranstaltning i forhold til områder, der 
ikke har relation til dette direktivs mål
b) indføres efter høring af alle de berørte 
parter
c) begrundes ud fra økonomiske, sociale og 
miljømæssige kriterier.
2. Medlemsstaterne meddeler i henhold til 
direktiv 98/34/EF om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter 
Kommissionen udkast til de 
foranstaltninger, som de har til hensigt at 
vedtage i overensstemmelse med stk. 1.   

Or. en

Begrundelse

Ad stk. 1: En pantordning kan ikke fungere i forbindelse med batterier. Det er et faktum, at 
forbrugerne beholder batterier i mange år, før de omsider afleveres til et indsamlingssted. En 
sådan ordning ville være forbundet med et meget stort administrativt arbejde, som ikke står i 
et rimeligt forhold til de miljømæssige fordele. 
Ad stk. 1, litra a): Formålet er at undgå, at medlemsstaterne ensidigt træffer foranstaltninger 
for at rejse indtægter fra batteriforbrugerne, og at der vedtage skatte- og afgiftsmæssige 
foranstaltninger, som forvrider priserne på batterier - dette kan ikke accepteres af hensyn til 
det indre marked og en fri og fair konkurrence på markedet.
Ad stk. 1, litra b) og c): Disse bestemmelser er hentet fra direktiv 91/157/EØF og er af central 
betydning for at opnå en bæredygtig og effektiv ordning for håndtering af udtjente batterier.
Ad stk. 2: Bestemmelsen specificere, efter hvilken procedure Kommissionen skal underrettes 
om udkast til foranstaltninger.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels og Richard Seeber

Ændringsforslag 74
Artikel 9, stk. 2, litra a og b
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a) 25 % den......* a) 40 % den......*
b) 45 % den......** b) 60 % den......**
* Seks år efter direktivets ikrafttræden. * Seks år efter direktivets ikrafttræden.

**Ti år efter direktivets ikrafttræden. ** Ti år efter direktivets ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Der må opstilles mere ambitiøse indsamlingsmål. I løbet af den anden fase - efter de første 
seks år - må der gøres en ekstra indsats.

Ændringsforslag af Jillian Evans og Carl Schlyter

Ændringsforslag 75
Artikel 9, stk. 4, litra a

a) kan der fastsættes overgangsordninger for 
at afhjælpe en medlemsstats vanskeligheder 
ved at opfylde kravene i stk. 2, som følge af 
særlige nationale forhold

a) kan der fastsættes overgangsordninger for 
en varighed af op til 36 måneder for at 
afhjælpe en medlemsstats vanskeligheder 
ved at opfylde kravene i stk. 2, som følge af 
særlige geografiske forhold såsom et stort 
antal små øer eller landdistrikter og 
bjergområder og lav befolkningstæthed

Or. en

Begrundelse

Genindsætter Kommissionens tekst. 

Der bør være et klart maksimumskrav vedrørende varigheden af sådanne 
overgangsordninger, ligesom det bør præciseres, under hvilke forhold de kan indføres. 

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko og Holger Krahmer

Ændringsforslag 76
Artikel 9, stk. 4, litra b a (nyt)

ba) undersøges hensigtsmæssigheden af 
minimumsindsamlingsprocenten for alle 
udtjente bærbare batterier og 
akkumulatorer, jf. artikel 2, litra b), seks år 
efter direktivets ikrafttræden under 
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hensyntagen til de erfaringer, der er gjort i 
medlemsstaterne i de foregående fire år.

Or. en

Begrundelse

Producenterne går ind for et indsamlingsmål, der er udtrykt i gram/indbygger, for at sikre 
nøjagtige måleresultater. Rådet har imidlertid foreslået en ændring, som fastslår, at der 
indsamles salgsdata fra alle de forpligtede producenter i fire år forud for den første 
fastsættelse af indsamlingsmål - et indsamlingsmål, der er udtrykt i procent af salget, vil gøre 
det muligt at måle med den nødvendige nøjagtighed.

Det første indsamlingsmål på 25% er ambitiøst, men realisabelt. Det er imidlertid 
hensigtsmæssigt at tage hensyn til de erfaringer, der er gjort i medlemsstater, som allerede 
har en indsamlings- og genvindingsordning. Derfor bør det andet mål tilpasses i 
revisionsfasen ud fra de erfaringer, der er gjort i praksis i 25 medlemsstater i løbet af de 
første fire år.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 77
Artikel 9, stk. 4 a (nyt)

4a. I sin første rapport efter artikel 19, stk. 
5, undersøger Kommissionen 
hensigtsmæssigheden af 
minimumsindsamlingsprocenten for alle 
udtjente bærbare batterier og 
akkumulatorer, jf. artikel 2, litra b), i denne 
artikel under hensyntagen til de erfaringer, 
der er gjort i medlemsstaterne i de 
foregående år. 
Rapporten vedlægges om nødvendigt et 
forslag til ændring af målet.

Or. en

Begrundelse

Det første indsamlingsmål på 25% er ambitiøst for mange medlemsstater, men realisabelt. 
Det andet mål på 45% må imidlertid tilpasses i revisionsfasen efter de erfaringer, der er gjort 
i praksis i 25 medlemsstater i løbet af de første år, under hensyntagen til de erfaringer, der er 
gjort i medlemsstater, som allerede har en indsamlings- og genvindingsordning.  

Det foreslås, at denne revision afstemmes efter udsendelsen af Kommissionens første rapport 
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om direktivets gennemførelse i overensstemmelse med proceduren i direktivets artikel 19, stk. 
5.

Ændringsforslag af Caroline Jackson for PPE-DE-Gruppen

Ændringsforslag 78
Artikel 9, stk. 4 a (nyt)

4a. Senest ...* forelægger Kommissionen et 
forslag efter traktatens artikel 251 om at 
tage indsamlingsmålene op til revision.

*Syv år efter direktivets ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør ikke som udgangspunkt bygge på den forudsætning, at det er uundgåeligt at 
forhøje indsamlingsmålene.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 79
Artikel 10, stk. 3

3. Genvindingsprocesserne skal opfylde 
genvindingsmålene og de tilknyttede 
bestemmelser i bilag III, del B, senest den..... 
*.

3. Genvindingsprocesserne skal opfylde 
genvindingseffektiviteten og de tilknyttede 
bestemmelser i bilag III, del B, senest den..... 
*.
[horisontalt ændringsforslag - hvis 
ændringsforslaget vedtages, skal udtrykket 
"genvindingsmål" ændres til 
"genvindingseffektivitet" overalt i direktivets 
tekst og i ændringsforslagene dertil.]

Or. en

Begrundelse

Genindsætter artikel 18 i det oprindelige forslag fra Kommissionen.
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Ændringsforslag af Jillian Evans og Carl Schlyter

Ændringsforslag 80
Artikel 12, stk. 2

2. Udtjente batterier og akkumulatorer, der 
eksporteres til tredjelande i 
overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 
259/93, Rådets forordning (EF) nr. 
1420/1999 af 29. april 1999 om fælles regler 
og procedurer for forsendelser af visse typer 
affald til en række lande, der ikke er 
medlemmer af OECD og Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1547/1999 af 12. juli 
1999 om fastlæggelse af de i Rådets 
forordning (EØF) nr. 259/93 omhandlede 
kontrolprocedurer for så vidt angår 
overførsel af visse typer affald til visse 
lande, for hvilke OECD-Rådets beslutning 
K(92)39 endelig udg. ikke finder 
anvendelse, regnes kun med ved 
konstateringen af, at de i direktivets bilag III 
fastsatte krav og mål er opfyldt, hvis der er 
solide beviser for, at genvindingsprocessen 
fandt sted under omstændigheder, der i det 
store og hele svarer til kravene i dette 
direktiv.

2. Udtjente batterier og akkumulatorer, der 
eksporteres til tredjelande i 
overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 
259/93, Rådets forordning (EF) nr. 
1420/1999 af 29. april 1999 om fælles regler 
og procedurer for forsendelser af visse typer 
affald til en række lande, der ikke er 
medlemmer af OECD og Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1547/1999 af 12. juli 
1999 om fastlæggelse af de i Rådets 
forordning (EØF) nr. 259/93 omhandlede 
kontrolprocedurer for så vidt angår 
overførsel af visse typer affald til visse 
lande, for hvilke OECD-Rådets beslutning 
K(92)39 endelig udg. ikke finder 
anvendelse, regnes kun med ved 
konstateringen af, at de i direktivets bilag III 
fastsatte krav og mål er opfyldt, hvis der er 
solide beviser for, at genvindingsprocessen 
fandt sted under omstændigheder, der svarer 
til kravene i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Genindsætter Kommissionens tekst.
Eksport af farligt affald er et meget problematisk område. Eksporten er ofte dikteret af 
økonomiske hensyn, hvor man udnytter forskelle i behandlingsstandarder. For at undgå 
denne form for økonomisk betinget eksport på miljøets bekostning skal genvindingsprocessen 
i modtagerlandet foregå under omstændigheder, der svarer til direktivets krav. Udtrykket "i 
det store og hele" er alt for vagt og skaber grundlag for alle mulige uoverensstemmelser.

Ændringsforslag af Chris Davies, Holger Krahmer og Vittorio Prodi

Ændringsforslag 81
Artikel 13, stk. 1, afsnit 1, indledning
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1. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne 
eller tredjemand, der handler på deres vegne, 
finansierer alle nettoomkostninger i 
forbindelse med:

1. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne 
eller tredjemand, der handler på deres vegne,
eller en uafhængig tredjemand, der er 
involveret i indsamling, behandling og 
genvinding af udtjente batterier, finansierer 
alle nettoomkostninger i forbindelse med:

Or. en

Begrundelse

Direktivforslaget gør det muligt for en uafhængig tredjemand at indsamle industri- og 
bilbatterier, men udvider ikke dette princip til at omfatte finansieringsansvaret.
Dette ændringsforslag har til formål at forebygge, at der opstår en situation, hvor 
producenterne skal betale uhyrligt store afgifter for indsamling af udtjente batterier eller
akkumulatorer til en tredjemand, som de ikke har udvalgt eller henvendt sig til.

Ændringsforslag af Caroline Jackson og Frederika Brepoels for PPE-DE-Gruppen

Ændringsforslag 82
Artikel 13, stk. 1, afsnit 1, indledning

1. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne 
eller tredjemand, der handler på deres vegne, 
finansierer alle nettoomkostninger i 
forbindelse med:

1. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne, 
andre aktører i forsyningskæden eller 
tredjemand, der handler på deres vegne, 
finansierer alle nettoomkostninger i 
forbindelse med:

Or. en

Begrundelse

I artikel 7, stk. 2, litra b), fastslås det, at medlemsstaterne kan kræve, at andre 
erhvervsdrivende deltager i indsamlingsordninger. I artikel 13 fastslås det, at 
medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, 
finansierer alle nettoomkostninger i forbindelse med indsamling, behandling og genvinding.

Når medlemsstaterne stiller krav om, at distributørerne deltager i indsamlingsordninger, kan 
distributørerne stille krav om økonomisk kompensation for de begrænsede omkostninger, som 
de afholder i forbindelse med indsamlingen af udtjente batterier. Det kan bringe de 
eksisterende indsamlingsordninger i Belgien og andre medlemsstater i fare. 

Det er vigtigt, at indsamlingsomkostningerne dækkes af dem, der sælger batterier 
(producenter og distributører), således at det kan undgås, at disse omkostninger skal dækkes 
af lokale eller andre offentlige myndigheder.
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Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 83
Artikel 13, stk. 1, litra a

a) indsamling, behandling og genvinding af
alle udtjente bærbare batterier og 
akkumulatorer, der indsamles i henhold til 
artikel 7, stk. 1 og 2, og

a) indsamling, behandling og genvinding af 
alle udtjente bærbare batterier og 
akkumulatorer, der indsamles i henhold til 
artikel 7, stk. 1 og 2, litra a) og c), og

Or. en

Begrundelse

I artikel 7, stk. 2, litra b), fastslås det, at medlemsstaterne kan kræve, at andre 
erhvervsdrivende deltager i indsamlingsordninger. I artikel 13 fastslås det, at 
medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, 
finansierer alle nettoomkostninger i forbindelse med indsamling, behandling og genvinding.

Når medlemsstaterne stiller krav om, at distributørerne deltager i indsamlingsordninger, kan 
distributørerne stille krav om økonomisk kompensation for de begrænsede omkostninger, som 
de afholder i forbindelse med indsamlingen af udtjente batterier. Det kan bringe de 
eksisterende indsamlingsordninger i Belgien og andre medlemsstater i fare. 

Det er vigtigt, at indsamlingsomkostningerne dækkes af dem, der sælger batterier 
(producenter og distributører), således at det kan undgås, at disse omkostninger skal dækkes 
af lokale eller andre offentlige myndigheder.

Offentlige oplysningskampagner er nødvendige for at sikre, at indsamlings- og 
genvindingsordningerne bliver en succes, og for at undgå, at brugerne skiller sig af med 
batterier i det almindelige husholdningsaffald.

Ændringsforslag af Jillian Evans og Carl Schlyter

Ændringsforslag 84
Artikel 13, stk. 1, litra a 

a) indsamling, behandling og genvinding af 
alle udtjente bærbare batterier og 
akkumulatorer, der indsamles i henhold til 
artikel 7, stk. 1 og 2, og

a) indsamling, behandling og genvinding af 
alle udtjente bærbare batterier og 
akkumulatorer, der indsamles i henhold til 
artikel 7, stk. 1 og 2, og

aa) offentlige oplysningskampagner om 
indsamling, behandling og genvinding af 
alle udtjente bærbare batterier og 
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akkumulatorer og

Or. en

Begrundelse

Offentlige oplysningskampagner er nødvendige for at sikre, at indsamlings- og 
genvindingsordningerne bliver en succes, og for at undgå, at slutbrugerne skiller sig af med 
batterier i det almindelige husholdningsaffald. Det bør præciseres, at producenterne bør 
betale for disse oplysningskampagner. 

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 85
Artikel 13, stk. 1, litra b a (nyt) 

ba) offentlige oplysningskampagner om 
indsamling og genvinding af alle udtjente 
batterier og akkumulatorer.

Or. en

Begrundelse

I artikel 7, stk. 2, litra b), fastslås det, at medlemsstaterne kan kræve, at andre 
erhvervsdrivende deltager i indsamlingsordninger. I artikel 13 fastslås det, at 
medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, 
finansierer alle nettoomkostninger i forbindelse med indsamling, behandling og genvinding.

Når medlemsstaterne stiller krav om, at distributørerne deltager i indsamlingsordninger, kan 
distributørerne stille krav om økonomisk kompensation for de begrænsede omkostninger, som 
de afholder i forbindelse med indsamlingen af udtjente batterier. Det kan bringe de 
eksisterende indsamlingsordninger i Belgien og andre medlemsstater i fare. 

Det er vigtigt, at indsamlingsomkostningerne dækkes af dem, der sælger batterier 
(producenter og distributører), således at det kan undgås, at disse omkostninger skal dækkes 
af lokale eller andre offentlige myndigheder.

Offentlige oplysningskampagner er nødvendige for at sikre, at indsamlings- og 
genvindingsordningerne bliver en succes, og for at undgå, at brugerne skiller sig af med 
batterier i det almindelige husholdningsaffald.
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 86
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at alle 
producenter af bærbare batterier eller 
tredjemand, der handler på deres vegne, 
har opfyldt deres forpligtelser i forhold til 
de produkter, som de har markedsført.

Or. en

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 87
Artikel 13, stk. 2 b (nyt)

2b. Medlemsstaterne tillader, at 
producenter ved salg af nye produkter 
oplyser om omkostningerne ved 
indsamling, behandling og genvinding. 
Producenter, der gør brug af denne 
bestemmelse, skal sikre, at der ikke angives 
højere omkostninger end de faktiske 
omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at producenterne får adgang til i det mindst at få dækket en del af 
omkostningerne ved affaldshåndtering, eftersom de ikke er de eneste berørte parter, der 
drager fordel af salget af batterier. Dette kan ske ved hjælp af et gennemskueligt system med 
særskilte fakturaer.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 88
Artikel 13, stk. 3 

3. Ved salg af nye bærbare batterier og 3. Medlemsstaterne sikrer, at 
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akkumulatorer må slutbrugerne ikke gøres 
særskilt bekendt med omkostningerne ved 
indsamling, behandling og genvinding.

producenterne får adgang til at få dækket 
deres omkostninger ved indsamling, 
behandling og genvinding, men at 
slutbrugeren ikke gøres særskilt bekendt 
med disse omkostninger ved salg af nye 
bærbare batterier.

Or. en

Begrundelse

En effektiv og gennemskuelig finansieringsmekanisme, der gør det muligt at opfylde 
direktivets mål på en miljømæssigt acceptabel, omkostningseffektiv og økonomisk rimelig 
måde, bør medtages i det nye batteridirektiv. I modsat fald bliver resultatet: (1) lav 
returneringseffektivitet med tilhørende øget belastning af miljøet, eftersom flere batterier vil 
blive deponeret, og (2) øget indvirkning på miljøet på grund af ineffektivitet i 
batteriindsamlingsinfrastrukturen (f.eks. energiforbrug og emissioner fra transport af 
batterier og manglende stordriftsfordele til at kontrollere dem).

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 89
Artikel 13, stk. 3 

3. Ved salg af nye bærbare batterier og 
akkumulatorer må slutbrugerne ikke gøres 
særskilt bekendt med omkostningerne ved 
indsamling, behandling og genvinding.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne får adgang til at få dækket 
deres omkostninger ved indsamling, 
behandling og genvinding, men at 
slutbrugeren ikke gøres særskilt bekendt 
med disse omkostninger ved salg af nye 
bærbare batterier.

Or. en

Begrundelse

En effektiv og gennemskuelig finansieringsmekanisme, der gør det muligt at opfylde 
direktivets mål på en miljømæssigt acceptabel, omkostningseffektiv og økonomisk rimelig 
måde, bør medtages i det nye batteridirektiv. I modsat fald bliver resultatet: (1) lav 
returneringseffektivitet med tilhørende øget belastning af miljøet, eftersom flere batterier vil 
blive deponeret, og (2) øget indvirkning på miljøet på grund af ineffektivitet i 
batteriindsamlingsinfrastrukturen (f.eks. energiforbrug og emissioner fra transport af 
batterier og manglende stordriftsfordele til at kontrollere dem). Derfor foreslår EPBA 
(sammenslutningen af europæiske producenter af bærbare batterier), at producenterne får 
adgang til at få dækket deres omkostninger langs meddistributionskæden.
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Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko og Holger Krahmer

Ændringsforslag 90
Artikel 14

Medlemsstaterne sikrer, at hver enkelt 
producent registreres.

Medlemsstaterne sikrer, at hver enkelt 
producent registreres.

Producenter af bærbare batterier og 
akkumulatorer giver meddelelse, ved hjælp 
af hvilken metode de alene eller i 
fællesskab opfylder deres forpligtelser med 
hensyn til behandling, genvinding og 
bortskaffelse af de udtjente batterier og 
akkumulatorer, der er afleveret på de 
indsamlingssteder, som er etableret efter 
artikel 7, stk. 1, litra a).
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at alle 
producenter af bærbare batterier eller 
tredjemand, der handler på deres vegne, 
har opfyldt deres forpligtelser i forhold til 
de produkter, som de har markedsført.

Or. en

Begrundelse

Det er en vigtig forudsætning for direktivets succes, at alle producenter bliver registreret.

Producenter af bærbare batterier og akkumulatorer giver meddelelse, ved hjælp af hvilken 
metode de alene eller i fællesskab opfylder deres forpligtelser med hensyn til behandling, 
genvinding og bortskaffelse af de udtjente batterier og akkumulatorer, der er afleveret på de
indsamlingssteder, som er etableret efter artikel 7, stk. 1, litra a).
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle producenter af 
bærbare batterier eller tredjemand, der handler på deres vegne, har opfyldt deres 
forpligtelser i forhold til de produkter, som de har markedsført.

Ændringsforslag af Chris Davies, Holger Krahmer og Vittorio Prodi

Ændringsforslag 91
Artikel 13, stk. 1, afsnit 1, indledning

1. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne 
eller tredjemand, der handler på deres vegne, 
finansierer alle nettoomkostninger i 

1. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne 
eller tredjemand, der handler på deres vegne,
eller en uafhængig tredjemand, der er 
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forbindelse med: involveret i indsamling, behandling og 
genvinding af udtjente batterier, finansierer 
alle nettoomkostninger i forbindelse med:

Or. en

Begrundelse

Direktivforslaget gør det muligt for en uafhængig tredjemand at indsamle industri- og 
bilbatterier, men udvider ikke dette princip til at omfatte finansieringsansvaret.
Dette ændringsforslag har til formål at forebygge, at der opstår en situation, hvor 
producenterne skal betale uhyrligt store afgifter for indsamling af udtjente batterier eller 
akkumulatorer til en tredjemand, som de ikke har udvalgt eller henvendt sig til.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 92
Artikel 17, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
distributørerne af bærbare batterier og 
akkumulatorer orienterer slutbrugerne om 
muligheden for at skille sig af med udtjente 
bærbare batterier og akkumulatorer på 
deres salgssteder.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt for GUE/NGL-Gruppen

Ændringsforslag 93
Artikel 20, stk. 3

3. Rapporten vedlægges om nødvendigt 
forslag til ændring af de relevante 
bestemmelser i dette direktiv.

3. Rapporten omfatter forslag til ændring af 
direktivet med henblik på at indføre et 
forbud mod anvendelse af cadmium i 
batterier og akkumulatorer.

Or. en
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Begrundelse

Ved gennemgangen af dette direktiv bør Kommissionen stile efter et forbud mod anvendelse af 
cadmium.

Ændringsforslag af Caroline Jackson og Anja Weisgerber for PPE-DE-Gruppen

Ændringsforslag 94
Artikel 23, stk. 1

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv inden den 
.... *.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører den danske tekst)

Ændringsforslag af Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi og Holger Krahmer

Ændringsforslag 95
Bilag II a (nyt)

BILAG IIa
KATEGORIER AF APPARATER, DER 
IKKE OMFATTES AF 
ANVENDELSESOMRÅDET FOR 
ARTIKEL 5
1. Apparater, hvis batterier er svejset eller 
på anden måde permanent fastgjort til 
kontaktpunktet for at sikre en vedvarende 
elektricitetsforsyning til intensive 
industriformål og for at bevare 
hukommelse og data i visse former for 
elektronisk databehandlings- og 
kontorteknikudstyr, når anvendelsen af de i 
bilag I nævnte batterier og akkumulatorer 
er påkrævet ud fra et teknisk synspunkt.
2. Referenceceller i videnskabeligt og 
erhvervsmæssigt anvendt udstyr samt 
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batterier og akkumulatorer i medicinsk 
apparatur, som er beregnet til at holde 
livsvigtige funktioner i gang, samt i 
pacemakere, når det er absolut påkrævet, at 
det pågældende apparatur fungerer 
konstant, og når batterierne og 
akkumulatorerne kun kan fjernes af 
kvalificeret personale.
3. Bærbare apparater, når ikke-kvalificeret 
personales udskiftning af batterierne kan 
indebære fare for brugeren eller kan 
beskadige apparatet, og erhvervsmæssigt 
anvendt udstyr, som er beregnet til 
anvendelse i meget følsomme omgivelser, 
f.eks. på steder, hvor der forekommer 
flygtige stoffer.

9*Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag lancerer den ide, at det skal være let at fjerne batterier og 
akkumulatorer.

Bestemmelserne er på linje med artikel 4 i WEEE-direktivet og viderefører artikel 5 i 
batteridirektiv 1991/157/EØF. 

Genfremsættelse af Parlamentets ændringsforslag 92 om artikel 5, stk. 1a (nyt), fra 
førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Caroline Jackson for PPE-DE-Gruppen

Ændringsforslag 96
Bilag III, del B, nr. 3, indledning

3. Genvindingsprocesser skal mindst nå op 
på følgende genvindingsmål:

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
genvindingsprocesser mindst når op på 
følgende genvindingsmål:

Or. en

Begrundelse

Det er medlemsstaterne, der er ansvarlige for at sikre, at de opstillede mål realiseres.
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