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Amendement ingediend door Jillian Evans, Carl Schlyter

Amendement 35
Overweging 2 bis (nieuw)

In de resolutie van de Raad van 25 januari 
1988 over een communautair 
actieprogramma ter bestrijding van 
milieuvervuiling door cadmium werd 
beperking van het gebruik van cadmium tot 
gevallen waarvoor geen geschikte 
alternatieven bestaan, aangemerkt als een 
van de belangrijkste onderdelen van de 
strategie voor het terugdringen van 
cadmium in het belang van de bescherming 
van de menselijke gezondheid en het 
milieu.

Or. en
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Motivering

Het is van belang de in deze richtlijn vermelde maatregelen met betrekking tot cadmium in de 
algemene context van het EU-beleid inzake cadmium te plaatsen.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 36
Overweging 5

(5) Om te voorkomen dat batterijen en 
accu’s zo worden afgedankt dat zij het 
milieu verontreinigen, en om te vermijden 
dat de eindgebruiker geen weg meer weet 
met de verschillende afvalbeheersvereisten 
voor verschillende batterijen en accu's, moet 
deze richtlijn gelden voor alle batterijen en 
accu’s die in de Gemeenschap op de markt 
worden gebracht. Zo'n ruime opzet zal ook 
schaalvoordelen opleveren qua inzameling 
en recycling en een optimale besparing van 
hulpbronnen mogelijk maken.

(5) Om te voorkomen dat batterijen en 
accu’s zo worden afgedankt dat zij het 
milieu verontreinigen, en om te vermijden 
dat de eindgebruiker geen weg meer weet 
met de verschillende afvalbeheersvereisten 
voor verschillende batterijen en accu's, moet 
deze richtlijn gelden voor alle batterijen en 
accu’s die in de Gemeenschap op de markt 
worden gebracht. Zo'n ruime opzet zal ook 
schaalvoordelen opleveren qua inzameling 
en recycling en een optimale besparing van 
hulpbronnen en een passende financiering 
door alle betrokken economische actoren
mogelijk maken.

Or. en

Motivering

Een passende financiering door alle betrokken partijen is een essentieel vereiste, wil men de 
doelstellingen van de batterijenrichtlijn verwezenlijken.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 37
Overweging 7

(7) Er moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen, enerzijds, draagbare 
batterijen en accu's en, anderzijds, 
industriële en autobatterijen en -accu's. Het 
verwijderen van industriële en 
autobatterijen en -accu's op stortplaatsen of 
middels verbranding moet worden verboden.

(7) Er moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen draagbare, industriële en 
autobatterijen en -accu's. Draagbare 
batterijen en accu's zijn batterijen en 
accu's die gebruikt worden in een grote 
verscheidenheid aan 
consumententoepassingen en voor een 
groot deel door huishoudens worden 
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afgedankt. Ook autobatterijen en -accu's 
worden vaak door huishoudens afgedankt. 
Er moet voor worden gezorgd dat 
huishoudens deze batterijen en accu's op 
selectieve en eenvoudige wijze kwijt 
kunnen, om te voorkomen dat zij in het 
gemengde huishoudelijke afval of andere 
gemengde afvalstromen terechtkomen.
Industriële batterijen en accu's zijn 
batterijen en accu's die wegens de 
toepassingen waarvoor zij worden gebruikt, 
minder waarschijnlijk door huishoudens 
worden afgedankt. Aangezien zij over het 
algemeen groter zijn, kunnen industriële en 
autobatterijen en -accu's gemakkelijker 
worden geïdentificeerd en selectief 
ingezameld. Het is haalbaar al deze 
batterijen en accu's selectief in te zamelen 
en daarom moet het verwijderen ervan op 
stortplaatsen of middels verbranding worden 
verboden. Aangezien zij kleiner zijn en voor 
sterk uiteenlopende doeleinden worden 
gebruikt, is het moeilijker draagbare 
batterijen buiten de gemengde afvalstromen 
te houden. Er dienen daarom 
inzamelingsdoelstellingen te worden 
vastgesteld, om verwijdering of verbranding 
van deze batterijen en accu's zoveel 
mogelijk te voorkomen.

Or. en

Motivering

Door toe te lichten waarom er een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende 
soorten batterijen, worden de definities van batterijen gemakkelijker te interpreteren en de 
richtlijn eenvoudiger uit te voeren.

Amendement ingediend door Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Amendement 38
Overweging 8

(8) Voorbeelden van industriële batterijen en 
accu's zijn batterijen en accu's die in 
ziekenhuizen, luchthavens of 

(8) Voorbeelden van industriële 
batterijen en accu's zijn batterijen en accu's 
die in openbare bouwwerken, zoals tunnels,
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kantoorgebouwen worden gebruikt voor 
nood- en back-upstroomvoorziening, 
batterijen en accu's die worden gebruikt in 
treinen of vliegtuigen, en batterijen en accu's 
die worden gebruikt op booreilanden of in 
vuurtorens. Andere voorbeelden zijn 
batterijen en accu's die uitsluitend zijn 
ontworpen voor mobiele betaalterminals in 
winkels en restaurants, streepjescodelezers 
in winkels, professionele video-uitrusting 
voor TV-zenders en professionele studio's, 
mijnlampen en duiklampen die aan mijn- of 
duikhelmen voor professioneel gebruik zijn 
bevestigd, back-upbatterijen en -accu's voor 
elektrische deuren om te voorkomen dat 
mensen worden tegengehouden of verwond 
en batterijen en accu's die worden gebruikt 
voor instrumentatie of in diverse soorten 
meet- en instrumentatieapparatuur en 
batterijen en accu's die worden gebruikt in 
combinatie met zonnepanelen, 
fotovoltaïsche en andere toepassingen van 
hernieuwbare energie. Weer andere 
voorbeelden van industriële batterijen en 
accu's zijn batterijen en accu's die worden 
gebruikt in elektrische voertuigen, zoals 
elektrische auto's, rolstoelen, fietsen, 
luchthavenvoertuigen en automatische 
transportvoertuigen. In aanvulling op deze 
niet-uitputtende lijst van voorbeelden moet 
voorts elke batterij of accu die niet is 
afgedicht en geen autobatterij of -accu is, als 
industrieel worden beschouwd.

ziekenhuizen, bioscopen, musea, meerdere
verdiepingen tellende woongebouwen, 
luchthavens of kantoorgebouwen worden 
gebruikt voor nood- en back-
upstroomvoorziening, batterijen en accu's 
die worden gebruikt in treinen of 
vliegtuigen, en batterijen en accu's die 
worden gebruikt op booreilanden of in 
vuurtorens. Andere voorbeelden zijn 
batterijen en accu's die uitsluitend zijn 
ontworpen voor mobiele betaalterminals in 
winkels en restaurants, streepjescodelezers 
in winkels, professionele video-uitrusting 
voor TV-zenders en professionele studio's, 
mijnlampen en duiklampen die aan mijn- of 
duikhelmen voor professioneel gebruik zijn 
bevestigd, back-upbatterijen en -accu's voor 
elektrische deuren om te voorkomen dat 
mensen worden tegengehouden of verwond 
en batterijen en accu's die worden gebruikt 
voor instrumentatie of in diverse soorten 
meet- en instrumentatieapparatuur en 
batterijen en accu's die worden gebruikt in 
combinatie met zonnepanelen, 
fotovoltaïsche en andere toepassingen van 
hernieuwbare energie. Weer andere 
voorbeelden van industriële batterijen en 
accu's zijn batterijen en accu's die worden 
gebruikt in elektrische voertuigen, zoals 
elektrische auto's, rolstoelen, fietsen, 
luchthavenvoertuigen en automatische 
transportvoertuigen. In aanvulling op deze 
niet-uitputtende lijst van voorbeelden moet 
voorts elke batterij of accu die niet is 
afgedicht en geen autobatterij of -accu is, als 
industrieel worden beschouwd.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van overweging 8 van de Raad. Veel gebouwen en structuren die nood- of 
back-upstroomvoorziening nodig hebben, zijn in deze overweging over het hoofd gezien.

Nood- of back-upstroomvoorziening (bijv. voor ventilatie, verlichting, liften, toegangsdeuren) 
is vooral nodig in ruimten waar het grote publiek bijeenkomt, woont of reist, zoals bioscopen, 
musea en woongebouwen met meerdere verdiepingen. Deze dienen uitdrukkelijk in de tekst te 
worden genoemd. Ook ondergrondse tunnels moeten worden vermeld.
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Amendement ingediend door Chris Davies, Holger Krahmer

Amendement 39
Overweging 8

(8) Voorbeelden van industriële batterijen en 
accu's zijn batterijen en accu's die in 
ziekenhuizen, luchthavens of 
kantoorgebouwen worden gebruikt voor 
nood- en back-upstroomvoorziening, 
batterijen en accu's die worden gebruikt in 
treinen of vliegtuigen, en batterijen en accu's 
die worden gebruikt op booreilanden of in 
vuurtorens. Andere voorbeelden zijn 
batterijen en accu's die uitsluitend zijn 
ontworpen voor mobiele betaalterminals in 
winkels en restaurants, streepjescodelezers 
in winkels, professionele video-uitrusting 
voor TV-zenders en professionele studio's, 
mijnlampen en duiklampen die aan mijn- of 
duikhelmen voor professioneel gebruik zijn 
bevestigd, back-upbatterijen en  accu's voor 
elektrische deuren om te voorkomen dat 
mensen worden tegengehouden of verwond 
en batterijen en accu's die worden gebruikt 
voor instrumentatie of in diverse soorten 
meet- en instrumentatieapparatuur en 
batterijen en accu's die worden gebruikt in 
combinatie met zonnepanelen, 
fotovoltaïsche en andere toepassingen van 
hernieuwbare energie. Weer andere 
voorbeelden van industriële batterijen en 
accu's zijn batterijen en accu's die worden 
gebruikt in elektrische voertuigen, zoals 
elektrische auto's, rolstoelen, fietsen, 
luchthaven¬voertuigen en automatische 
transportvoertuigen. In aanvulling op deze 
niet-uitputtende lijst van voorbeelden moet 
voorts elke batterij of accu die niet is 
afgedicht en geen autobatterij of -accu is, als 
industrieel worden beschouwd.

(8) Voorbeelden van industriële batterijen en 
accu's zijn batterijen en accu's die in
openbare bouwwerken, zoals ziekenhuizen, 
bioscopen, musea, meerdere verdiepingen 
tellende woongebouwen, tunnels,
luchthavens of kantoorgebouwen worden 
gebruikt voor nood- en back-
upstroomvoorziening, batterijen en accu's 
die worden gebruikt in treinen of 
vliegtuigen, en batterijen en accu's die 
worden gebruikt op booreilanden of in 
vuurtorens. Andere voorbeelden zijn 
batterijen en accu's die uitsluitend zijn 
ontworpen voor mobiele betaalterminals in 
winkels en restaurants, streepjescodelezers 
in winkels, professionele video-uitrusting 
voor TV-zenders en professionele studio's, 
mijnlampen en duiklampen die aan mijn- of 
duikhelmen voor professioneel gebruik zijn 
bevestigd, back-upbatterijen en  accu's voor 
elektrische deuren om te voorkomen dat 
mensen worden tegengehouden of verwond 
en batterijen en accu's die worden gebruikt 
voor instrumentatie of in diverse soorten 
meet- en instrumentatieapparatuur en 
batterijen en accu's die worden gebruikt in 
combinatie met zonnepanelen, 
fotovoltaïsche en andere toepassingen van 
hernieuwbare energie. Weer andere 
voorbeelden van industriële batterijen en 
accu's zijn batterijen en accu's die worden 
gebruikt in elektrische voertuigen, zoals 
elektrische auto's, rolstoelen, fietsen, 
luchthaven¬voertuigen en automatische 
transportvoertuigen. In aanvulling op deze 
niet-uitputtende lijst van voorbeelden moet 
voorts elke batterij of accu die niet is 
afgedicht en geen autobatterij of -accu is, als 
industrieel worden beschouwd.

Or. en
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Motivering

Verduidelijking van overweging 8 van de Raad. Veel gebouwen en structuren die nood- of 
back-upstroomvoorziening nodig hebben, zijn in deze overweging over het hoofd gezien.

Nood- of back-upstroomvoorziening (bijv. voor ventilatie, verlichting, liften, toegangsdeuren) 
is vooral nodig in ruimten waar het grote publiek bijeenkomt of woont, zoals bioscopen, 
musea, tunnels en woongebouwen met meerdere verdiepingen. Deze dienen uitdrukkelijk in de 
tekst te worden genoemd.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja 
Weisgerber, namens de PPE-DE-Fractie

Amendement 40
Overweging 8

(8) Voorbeelden van industriële batterijen en 
accu's zijn batterijen en accu's die in 
ziekenhuizen, luchthavens of 
kantoorgebouwen worden gebruikt voor 
nood- en back-upstroomvoorziening, 
batterijen en accu's die worden gebruikt in 
treinen of vliegtuigen, en batterijen en accu's 
die worden gebruikt op booreilanden of in 
vuurtorens. Andere voorbeelden zijn 
batterijen en accu's die uitsluitend zijn 
ontworpen voor mobiele betaalterminals in 
winkels en restaurants, streepjescodelezers 
in winkels, professionele video-uitrusting 
voor TV-zenders en professionele studio's, 
mijnlampen en duiklampen die aan mijn- of 
duikhelmen voor professioneel gebruik zijn 
bevestigd, back-upbatterijen en  accu's voor 
elektrische deuren om te voorkomen dat 
mensen worden tegengehouden of verwond 
en batterijen en accu's die worden gebruikt 
voor instrumentatie of in diverse soorten 
meet- en instrumentatieapparatuur en 
batterijen en accu's die worden gebruikt in 
combinatie met zonnepanelen, 
fotovoltaïsche en andere toepassingen van 
hernieuwbare energie. Weer andere 
voorbeelden van industriële batterijen en 
accu's zijn batterijen en accu's die worden 
gebruikt in elektrische voertuigen, zoals 
elektrische auto's, rolstoelen, fietsen, 
luchthaven¬voertuigen en automatische 

(8) Voorbeelden van industriële batterijen en 
accu's zijn batterijen en accu's die in
openbare bouwwerken, zoals tunnels,
ziekenhuizen, bioscopen, musea, meer 
verdiepingen tellende woongebouwen, 
luchthavens of kantoorgebouwen worden 
gebruikt voor nood- en back-
upstroomvoorziening, batterijen en accu's 
die worden gebruikt in treinen of 
vliegtuigen, en batterijen en accu's die 
worden gebruikt op booreilanden of in 
vuurtorens. Andere voorbeelden zijn 
batterijen en accu's die uitsluitend zijn 
ontworpen voor mobiele betaalterminals in 
winkels en restaurants, streepjescodelezers 
in winkels, professionele video-uitrusting 
voor TV-zenders en professionele studio's, 
mijnlampen en duiklampen die aan mijn- of 
duikhelmen voor professioneel gebruik zijn 
bevestigd, back-upbatterijen en  accu's voor 
elektrische deuren om te voorkomen dat 
mensen worden tegengehouden of verwond 
en batterijen en accu's die worden gebruikt 
voor instrumentatie of in diverse soorten 
meet- en instrumentatieapparatuur en 
batterijen en accu's die worden gebruikt in 
combinatie met zonnepanelen, 
fotovoltaïsche en andere toepassingen van 
hernieuwbare energie. Weer andere 
voorbeelden van industriële batterijen en 
accu's zijn batterijen en accu's die worden 
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transportvoertuigen. In aanvulling op deze 
niet-uitputtende lijst van voorbeelden moet 
voorts elke batterij of accu die niet is 
afgedicht en geen autobatterij of -accu is, als 
industrieel worden beschouwd.

gebruikt in elektrische voertuigen, zoals 
elektrische auto's, rolstoelen, fietsen, 
luchthaven¬voertuigen en automatische 
transportvoertuigen. In aanvulling op deze 
niet-uitputtende lijst van voorbeelden moet 
voorts elke batterij of accu die niet is 
afgedicht en geen autobatterij of -accu is, als 
industrieel worden beschouwd.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van overweging 8 van de Raad. Veel gebouwen en structuren die nood- of 
back-upstroomvoorziening nodig hebben, zijn in deze overweging over het hoofd gezien.

Nood- of back-upstroomvoorziening (bijv. voor ventilatie, verlichting, liften, toegangsdeuren) 
is vooral nodig in ruimten waar het grote publiek bijeenkomt, woont of reist, zoals bioscopen, 
musea en woongebouwen met meerdere verdiepingen. Deze dienen uitdrukkelijk in de tekst te 
worden genoemd. Ook ondergrondse tunnels moeten worden vermeld.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 41
Overweging 10

(10) De Commissie moet de noodzaak van 
een aanpassing van deze richtlijn 
beoordelen, met inachtneming van het 
beschikbare technische en 
wetenschappelijke feitenmateriaal. De 
Commissie moet in het bijzonder de 
vrijstelling van het cadmiumverbod voor 
draagbare batterijen en accu's voor gebruik 
in draadloos elektrisch gereedschap 
herzien. Onder draadloos elektrisch 
gereedschap valt ook gereedschap dat 
consumenten en vaklieden gebruiken voor 
het draaien, frezen, schuren, slijpen, zagen, 
snijden, afsnijden, boren, maken van gaten, 
ponsen, hameren, klinken, schroeven, 
polijsten of soortgelijke bewerkingen van 
hout, metaal en andere materialen, of voor 
maaien, snoeien en andere 
tuinwerkzaamheden.

(10) De Commissie moet de noodzaak van 
een aanpassing van deze richtlijn 
beoordelen, met inachtneming van het 
beschikbare technische en 
wetenschappelijke feitenmateriaal. In het 
bijzonder moet een eventuele noodzaak tot 
wijziging van het verbod op het op de markt
brengen van bepaalde batterijen worden 
onderbouwd met een risicobeoordeling, 
waarin rekening wordt gehouden met al het 
betrouwbare wetenschappelijke 
feitenmateriaal dat erop wijst dat een 
bepaalde stof moet worden verboden.
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Or. en

Motivering

Onderstreept moet worden dat een verbod op een stof alleen mag worden ingevoerd als dit 
gerechtvaardigd wordt door een risicobeoordeling waarin rekening wordt gehouden met al 
het betrouwbare wetenschappelijke feitenmateriaal dat erop wijst die stof moet worden 
verboden.

Amendement ingediend door Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger 
Krahmer

Amendement 42
Overweging 10

(10) De Commissie moet de noodzaak van 
een aanpassing van deze richtlijn 
beoordelen, met inachtneming van het 
beschikbare technische en 
wetenschappelijke feitenmateriaal. De 
Commissie moet in het bijzonder de 
vrijstelling van het cadmiumverbod voor 
draagbare batterijen en accu's voor gebruik 
in draadloos elektrisch gereedschap herzien. 
Onder draadloos elektrisch gereedschap valt 
ook gereedschap dat consumenten en 
vaklieden gebruiken voor het draaien, 
frezen, schuren, slijpen, zagen, snijden, 
afsnijden, boren, maken van gaten, ponsen, 
hameren, klinken, schroeven, polijsten of 
soortgelijke bewerkingen van hout, metaal 
en andere materialen, of voor maaien, 
snoeien en andere tuinwerkzaamheden.

(10) De Commissie moet de noodzaak van 
een aanpassing van deze richtlijn 
beoordelen, met inachtneming van het 
beschikbare technische en 
wetenschappelijke feitenmateriaal. De 
Commissie moet in het bijzonder de 
vrijstelling van het cadmiumverbod voor 
draagbare batterijen en accu's voor gebruik 
in draadloos elektrisch gereedschap herzien. 
Onder draadloos elektrisch gereedschap valt 
ook gereedschap dat consumenten en 
vaklieden gebruiken voor het draaien, 
frezen, schuren, slijpen, zagen, snijden, 
afsnijden, boren, maken van gaten, meten, 
slopen, vergaren van puin, ponsen, 
hameren, klinken, schroeven, verbinden van 
onderdelen, polijsten of soortgelijke 
bewerkingen van hout, metaal en 
synthetische of composietmaterialen, of 
voor maaien, snoeien en andere 
tuinwerkzaamheden.

Or. en

Motivering

Draadloos elektrisch gereedschap wordt in allerlei omgevingen en door allerlei 
eindgebruikers gebruikt. De lijst met activiteiten mag niet beperkt worden, maar moet open 
blijven voor een brede scala aan toepassingen van dergelijk gereedschap.
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Amendement ingediend door Jillian Evans, Carl Schlyter

Amendement 43
Overweging 13

(13) Het is wenselijk dat er in de lidstaten 
hoge inzamelings- en recyclingspercentages 
voor afgedankte batterijen en accu's worden 
bereikt teneinde overal in de Gemeenschap 
de milieubescherming en de terugwinning
van materialen op een hoog peil te brengen. 
In deze richtlijn moeten derhalve minimale 
inzamelings- en recyclingdoelstellingen voor 
de lidstaten worden vastgesteld. Het 
inzamelingspercentage moet worden 
berekend op basis van de gemiddelde 
jaarverkoop in voorgaande jaren, zodat er 
voor alle lidstaten vergelijkbare 
doelstellingen komen die evenredig zijn aan 
het nationale niveau van batterijverbruik.

(13) De lidstaten zouden ertoe moeten 
worden verplicht hoge inzamelings- en 
recyclingspercentages voor afgedankte 
batterijen en accu's te bereiken teneinde 
overal in de Gemeenschap de 
milieubescherming en de recycling van 
materialen op een hoog peil te brengen. In 
deze richtlijn moeten derhalve minimale 
inzamelings- en recyclingdoelstellingen voor 
de lidstaten worden vastgesteld. Het 
inzamelingspercentage moet worden 
berekend op basis van de gemiddelde 
jaarverkoop in voorgaande jaren, zodat er 
voor alle lidstaten vergelijkbare 
doelstellingen komen die evenredig zijn aan 
het nationale niveau van batterijverbruik.

Or. en

Motivering

Wederopneming van de formulering uit de Commissietekst en amendement 2 uit eerste lezing.

De richtlijn bevat duidelijke verplichtingen inzake inzameling en recycling. Het nakomen van 
deze verplichtingen is daarom niet alleen wenselijk, maar wordt van de lidstaten duidelijk 
geëist.

De richtlijn bevat geen terugwinningsdoelstellingen, maar recyclingsdoelstellingen. De 
formulering moet dus dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 44
Overweging 15

(15) Alle belanghebbende partijen moeten 
aan de inzamelings-, verwerkings- en 
recyclingsystemen kunnen deelnemen. Deze 
systemen moeten zo worden ontworpen dat 
discriminatie van ingevoerde producten, 
handelsbelemmeringen of 

(15) Alle belanghebbende partijen moeten 
aan de inzamelings-, verwerkings- en 
recyclingsystemen kunnen deelnemen. De 
deelname van producenten en distributeurs 
aan de inzamelingssystemem dient verplicht 
te worden gesteld. Deze systemen moeten zo 
worden ontworpen dat discriminatie van 



PE 364.731v01-00 10/43 AM\584770NL.doc

NL

concurrentieverstoringen wordt vermeden. ingevoerde producten, 
handelsbelemmeringen of 
concurrentieverstoringen worden vermeden. 

Or. en

Motivering

De producenten - wegens hun verantwoordelijkheid - en de distributeurs - vanwege hun 
plaats in het inzamelingssysteem - spelen een zeer belangrijke rol bij het verwezenlijken van 
de in de richtlijn genoemde doelstellingen.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 45
Overweging 17

(17) Op communautair niveau moeten er 
grondbeginselen voor de financiering van 
het beheer van afgedankte batterijen en 
accu's worden vastgesteld. Met 
financieringsregelingen moet worden 
bijgedragen tot het bereiken van een hoog 
inzamelings- en recyclagepercentage en tot 
de uitvoering van het beginsel 
"producentenverantwoordelijkheid". 
Daarom moeten de kosten van het 
inzamelen, verwerken en recycleren van alle 
ingezamelde batterijen en accu's, minus de 
winst uit de verkoop van de teruggewonnen 
materialen, door de producenten worden 
gefinancierd. Bepaalde omstandigheden, 
kunnen echter een goede reden zijn op 
kleine producenten de minimis-regel toe te 
passen.

(17) Op communautair niveau moeten er 
grondbeginselen voor de financiering van 
het beheer van afgedankte batterijen en 
accu's worden vastgesteld. Met 
financieringsregelingen moet worden 
bijgedragen tot het bereiken van een hoog 
inzamelings- en recyclagepercentage en tot 
de uitvoering van het beginsel 
"producentenverantwoordelijkheid". Alle 
producenten, zoals in deze richtlijn 
gedefinieerd, dienen te worden 
geregistreerd. De kosten van het inzamelen, 
verwerken en recycleren van alle 
ingezamelde batterijen en accu's, minus de 
winst uit de verkoop van de teruggewonnen 
materialen, moeten door de producenten 
worden gefinancierd. De producenten 
dienen deze kosten te kunnen 
doorberekenen.

Or. en

Motivering

Om het doel van de richtlijn te kunnen bereiken, is het van belang dat alle producenten, zoals 
in de richtlijn gedefinieerd, worden geregistreerd. Dit registratievereiste is een belangrijk 
instrument om "free riders" de pas af te snijden.

In deze overweging moet ook worden vermeld dat de producenten de kosten van het 
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inzamelen, verwerken en recycleren mogen doorberekenen. Dit verduidelijkt artikel 13, lid 3, 
dat bepaalt dat de kosten voor de eindgebruiker niet afzonderlijk worden vermeld. Er mag 
dus geen zichtbare heffing voor de eindgebruiker worden vermeld, maar het zou onjuist dit zo 
te interpreteren dat de producent de kosten van het afvalbeheer niet mag doorberekenen.

De de minimis-regel dient te worden geschrapt, omdat deze indruist tegen het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid. Hiermee worden alleen maar meer mogelijkheden voor de 
producenten gecreëerd om zich aan hun verantwoordelijkheden te onttrekken.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 46
Artikel 3, punt 6

6) "industriële batterij of accu": batterij of 
accu die uitsluitend voor gebruik voor 
industriële of professionele doeleinden is 
ontworpen of in elk type elektrisch voertuig 
wordt gebruikt; 

6) "industriële batterij of accu": batterij of 
accu die uitsluitend voor gebruik voor 
industriële of professionele doeleinden is 
ontworpen of in elk type elektrisch voertuig 
wordt gebruikt, of niet afgedicht en niet 
voor het aandrijven van voertuigen 
gebruikt wordt, of niet met de hand kan 
worden gedragen en niet voor het 
aandrijven van voertuigen gebruikt wordt;

Or. en

Motivering

De definitie van draagbare batterijen luidt als volgt:

"draagbare batterij of accu": iedere batterij of accu die:

a) afgedicht is; en 

b) met de hand kan worden gedragen; en

c) geen industriële batterij of accu, noch een autobatterij of -accu is.

Dit betekent dat niet afgedichte batterijen die met de hand kunnen worden gedragen en niet 
gebruikt worden voor het aandrijven van voertuigen of niet uitsluitend voor gebruik voor 
industriële of professionele doeleinden zijn ontworpen, in geen van de drie categorieën 
kunnen worden ingedeeld. Hetzelfde geldt voor afgedichte batterijen die niet met de hand 
kunnen worden gedragen, maar niet gebruikt worden voor het aandrijven van voertuigen of 
niet uitsluitend voor gebruik voor industriële of professionele doeleinden zijn ontworpen. Met 
het amendement wordt dit voorkomen.
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Amendement ingediend door Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Amendement 47
Artikel 3, punt 8

8) "recycling": het in een productieproces 
opnieuw verwerken van afvalmaterialen, 
hetzij voor het oorspronkelijke doel, hetzij 
voor een ander doel, maar met uitzondering 
van de terugwinning van energie;

8) "recycling": het in een productieproces 
opnieuw verwerken van afvalmaterialen, 
hetzij voor het oorspronkelijke doel, hetzij 
voor een ander doel, maar met uitzondering 
van de terugwinning van energie, waaronder 
verstaan wordt het gebruik van brandbare 
afvalstoffen voor de opwekking van energie 
door rechtstreekse verbranding met of 
zonder andere afvalstoffen, doch met 
terugwinning van de warmte;

Or. en

Motivering

Deze definitie dient volledig aan te sluiten bij de definitie van recycling in artikel 3, onder e) 
van de AEEA- en de autowrakkenrichtlijn.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja 
Weisgerber, namens de PPE-DE-Fractie

Amendement 48
Artikel 3, punt 8

8) "recycling": het in een productieproces 
opnieuw verwerken van afvalmaterialen, 
hetzij voor het oorspronkelijke doel, hetzij 
voor een ander doel, maar met uitzondering 
van de terugwinning van energie;

8) "recycling": het in een productieproces 
opnieuw verwerken van afvalmaterialen, 
hetzij voor het oorspronkelijke doel, hetzij 
voor een ander doel, maar met uitzondering 
van de terugwinning van energie, waaronder 
verstaan wordt het gebruik van brandbare 
afvalstoffen voor de opwekking van energie 
door rechtstreekse verbranding met of 
zonder andere afvalstoffen, doch met 
terugwinning van de warmte;

Or. en

Motivering

Deze definitie dient volledig aan te sluiten bij de definitie van recycling in artikel 3, onder e) 
van de AEEA-richtlijn.
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Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 49
Artikel 3, punt 8

8) "recycling": het in een productieproces 
opnieuw verwerken van afvalmaterialen, 
hetzij voor het oorspronkelijke doel, hetzij 
voor een ander doel, maar met uitzondering 
van de terugwinning van energie;

8) "recycling": het in een productieproces 
opnieuw verwerken van afvalmaterialen, 
hetzij voor het oorspronkelijke doel, hetzij 
voor een ander doel, maar met uitzondering 
van de terugwinning van energie, waaronder 
verstaan wordt het gebruik van brandbare
afvalstoffen voor de opwekking van energie 
door rechtstreekse verbranding met of 
zonder andere afvalstoffen, doch met 
terugwinning van de warmte;

Or. en

Motivering

Deze definitie dient volledig aan te sluiten bij de definitie van recycling in artikel 3, onder e) 
van de AEEA- en de autowrakkenrichtlijn.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Carl Schlyter

Amendement 50
Artikel 3, punt 10 bis (nieuw)

10 bis) "gesloten-lussysteem": een systeem 
waarin een gebruikte batterij of accu wordt 
teruggenomen door een producent, of een 
namens deze optredende derde, teneinde 
het metaalgehalte hiervan opnieuw te 
gebruiken bij de vervaardiging van nieuwe 
batterijen of accu's.

Or. en

Motivering

Wederopneming in gewijzigde vorm van de definitie van de Commissie.

Het gesloten-lussysteem moet worden gedefinieerd ter ondersteuning van het amendement op 
bijlage IIIB, zoals voorgesteld door de rapporteur. Van een gesloten-lussysteem is alleen 
sprake als het metaalgehalte opnieuw wordt gebruikt voor de vervaardiging van nieuwe 
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batterijen of accu's en niet voor om het even welke producten.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 51
Artikel 3, punt 12

12) "producent": persoon in een lidstaat die, 
ongeacht de gebruikte verkooptechniek, ook 
door gebruik van communicatie op afstand 
overeenkomstig Richtlijn 97/7/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
1997 betreffende de bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten, batterijen of accu's, met 
inbegrip van die welke in apparaten of 
voertuigen zijn ingebouwd, beroepsmatig 
voor het eerst op het grondgebied van die 
lidstaat op de markt brengt; 

12) "producent": persoon in een lidstaat die, 
ongeacht de gebruikte verkooptechniek, ook 
door gebruik van communicatie op afstand 
overeenkomstig Richtlijn 97/7/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
1997 betreffende de bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten:

a) batterijen of accu's onder zijn eigen merk, 
met inbegrip van die welke in apparaten of 
voertuigen zijn ingebouwd, vervaardigt en 
verkoopt;
b) onder zijn eigen merk of in apparaten 
ingebouwde batterijen en accu's verkoopt 
die zijn vervaardigd door een andere 
leverancier die niet kan worden 
geïdentificeerd;
c) beroepsmatig batterijen, accu's of 
apparaten op de communautaire markt 
invoert of uitvoert.
Voor de uitvoering van de artikelen 9, 15, 
18, 20, 22 tot 25 en 33 is een "producent"
een persoon die, ongeacht de gebruikte 
verkooptechniek, ook door gebruik van 
communicatie op afstand overeenkomstig 
Richtlijn 97/7/EG, batterijen of accu's 
beroepsmatig voor het eerst op het 
grondgebied van een lidstaat op de markt 
brengt;

Or. en



AM\584770NL.doc 15/43 PE 364.731v01-00

NL

Motivering

Vervangt amendement 12.

Ter voorkoming van de problemen die zich bij de uitvoering van de AEEA-richtlijn hebben 
voorgedaan, moet duidelijk zijn dat voor de uitvoering van de artikelen 9, 15, 18, 20, 22-24, 
25 en 33 de producent degene is die de batterijen of accu's voor het eerst op het grondgebied 
van die lidstaat op de markt brengt.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie

Amendement 52
Artikel 3, punt 16 bis (nieuw)

16 bis) "gesloten lus": het metaalgehalte 
van een afgedankte batterij of accu wordt 
voorzover mogelijk hergebruikt bij de 
vervaardiging van nieuwe producten.

Or. en

Motivering

Niet al het metaal dat in het recyclingprocédé wordt teruggewonnen, is geschikt voor de 
vervaardiging van nieuwe producten.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie

Amendement 53
Artikel 3, punt 16 ter (nieuw)

16 ter) "inzamelingspercentage": voor een 
bepaalde lidstaat in een bepaald 
kalenderjaar het percentage dat wordt 
verkregen door het gewicht van de 
afgedankte draagbare batterijen en accu's 
die overeenkomstig artikel 7, lid 1, in dat 
kalenderjaar worden ingezameld, te delen 
door de in gewicht uitgedrukte gemiddelde 
jaarlijkse verkoop van draagbare batterijen 
en -accu's die in die lidstaat gedurende dat 
kalenderjaar en de voorafgaande twee 
kalenderjaren in de handel zijn gebracht;

Or. en
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Motivering

Met de formulering "in de handel gebracht" in plaats van "verkoop aan de eindverbruiker" 
wordt voorkomen dat kleine ondernemingen met extra adminstraieve lasten worden 
geconfronteerd.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie

Amendement 54
Artikel 4, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) in apparaten ingebouwde batterijen 
en accu's die na gebruik niet gemakkelijk 
door de eindgebruiker kunnen worden 
verwijderd.

Or. en

Motivering

Als apparaten batterijen of accu's bevatten die de consument maar moeilijk kan verwijderen, 
is de kans groot dat zij met batterijen en al in het huisafval terechtkomen. In eerste lezing is 
een soortgelijk amendement aangenomen.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie

Amendement 55
Artikel 4, lid 1, letter b ter) (nieuw)

b bis) draagbare batterijen of accu's, ook 
die welke in apparaten zijn ingebouwd, die 
meer dan 0,004 gewichtsprocent lood
bevatten.

Or. en

Motivering

Het loodgehalte moet worden beperkt overeenkomstig de in eerste lezing aangenomen 
amendementen. De Raad stelt een etiketteringseis voor batterijen met lood (artikel 18, lid 2), 
meer vermeldt lood niet in artikel 4. Dat gebeurt nu met dit amendement. In de EU wordt lood 
uit producten verwijderd in het kader van bijv. de richtlijnen inzake autowrakken 
(2000/53/EG) en elektronisch afval (2002/95/EG). De batterijenrichtlijn moet in dezelfde 
richting gaan.
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Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 56
Artikel 4, lid 3

3. Het verbod als bedoeld in lid 1, onder b), 
is niet van toepassing op draagbare 
batterijen en accu's die zijn bestemd voor 
gebruik in:

3. Het verbod als bedoeld in lid 1, onder b), 
is niet van toepassing op:

a) nood- en alarmsystemen, met inbegrip 
van noodverlichting; 

a) draagbare batterijen en accu's die zijn 
bestemd voor gebruik in nood- en 
alarmsystemen, met inbegrip van 
noodverlichting;

b) medische apparatuur; of b) cadmium dat wordt gebruikt in 
industriële batterijen en accu's met een 
gewicht van meer dan 30 kg; of

c) draadloze elektrische gereedschappen. c) cadmium in batterijen en accu's die 
alleen bestemd zijn voor militaire en 
luchtvaarttoepassingen, met uitzondering 
van nikkel-cadmium-accu's die gebruikt 
worden in elektrische voertuigen, omdat die 
toepassingen vallen onder artikel 4, lid 2, 
onder a) van Richtlijn 2000/53/EG.

Or. fr

Motivering

Bij de industriële batterijen met een gewicht van minder dan 30 kg bestaan nu al 
alternatieven die minder schadelijk zijn voor hetr milieu dan NiCd (NiMH en lood). Ook NiZn 
is een exacte vervanger van NiCd. Verder hangt het gevaar van verspreiding grotendeels 
samen met het gewicht van de batterij. Daarom bestaat er een groot risicogebied tussen 1 kg 
en 30 kg, terwijl er voor deze categorie industriële batterijen substituten bestaan. Tot slot 
bezitten industriële batterijen voor de spoorwegen geen specifiek eigen kenmerken, dit in 
tegenstelling tot militait materieel.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 57
Artikel 4, lid 3

3. Het verbod als bedoeld in lid 1, onder b), 
is niet van toepassing op draagbare 

3. Het verbod als bedoeld in lid 1, onder b)
en b bis), is niet van toepassing op:
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batterijen en accu's die zijn bestemd voor 
gebruik in:

a) nood- en alarmsystemen, met inbegrip 
van noodverlichting; 

b) medische apparatuur; of
c) draadloze elektrische gereedschappen.

a) draagbare batterijen en accu's die zijn 
bestemd voor gebruik in nood- en 
alarmsystemen, met inbegrip van 
noodverlichting; 
b) cadmium in industriële batterijen of 
accu's; of
c) cadmium in batterijen en accu's voor 
vliegtuigen en treinen, met uitzondering 
van NiCd-batterijen die gebruikt worden in 
elektrische voertuigen, omdat die 
toepassingen vallen onder artikel 4, lid 2, 
onder a) van Richtlijn 2000/53/EG.

Or. en

Motivering

Vervangt amendement 17 om duidelijk te maken dat de vrijstelling geldt voor de in artikel 3, 
punt 6 gedefinieerde industriële batterijen en accu's.

Wederopneming van delen van de amendementen 23 en 82 uit eerste lezing.

Vrijwel alle batterijfabrikanten produceren NiMH- en Li-ionbatterijen ter vervanging van 
NiCd-batterijen voor een brede scala aan toepassingen. Op tal van websites van 
batterijfabrikanten worden NiMH- en Li-ionbatterijen aangeprezen, o.a. voor medische 
toepassingen, noodverlichting en snoerloos elektrisch gereedschap. Een vrijstelling van het 
verbod op NiCd-batterijen is voor deze toepassingen niet gerechtvaardigd. Vrijstellingen voor 
cadmium bevattende batterijen voor industriële toepassingen en in treinen en vliegtuigen zijn 
wel gerechtvaardigd, omdat er nog nauwelijks alternatieven op de markt zijn.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels, Richard Seeber

Amendement 58
Artikel 4, lid 3, letter c) en lid 4

c) draadloze elektrische gereedschappen.

4. De Commissie beziet de in lid 3, onder c), 
bedoelde vrijstelling opnieuw en dient 
uiterlijk op ..* bij het Europees Parlement 
en de Raad een verslag in met, indien 
passend, relevante voorstellen met het oog 
op het verbieden van cadmium in batterijen 
en accu's. 

c) draadloze elektrische gereedschappen
gedurende een overgangsperiode van vier 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.
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_______________
* Vier jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

In zijn huidige vorm zorgt het voorstel voor veel onzekerheid over het gebruik van NiCd-
batterijen in elektrisch gereedschap. Voor de fabrikanten van batterijen en elektrische 
gereedschappen is deze onzekerheid slecht, want zij weten niet of investeringen in NiCd-
batterijen of alternatieve batterijtechnieken op lange termijn lonend zijn.

Wij willen daarom voor duidelijkheid zorgen en het gebruik van NiCd-batterijen in draadloze 
elektrische gereedschappen na een overgangsperiode van vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn verbieden. Er zijn minder gevaarlijke alternatieven op de markt, bijv. 
NiMH-batterijen, tegen een vergelijkbare prijs. Tijdens de overgangsperiode moeten de oude 
batterijen geleidelijk van de markt verdwijnen en kunnen de fabrikanten van batterijen en 
elektrische gereedschappen overschakelen op nieuwe technieken.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Amendement 59
Artikel 4, lid 4

4. De Commissie beziet de in lid 3, onder c), 
bedoelde vrijstelling opnieuw en dient 
uiterlijk op …* bij het Europees Parlement 
en de Raad een verslag in met, indien 
passend, relevante voorstellen met het oog 
op het verbieden van cadmium in batterijen 
en accu's.

_______________
* Vier jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

4. De Commissie beziet de in lid 3, onder c), 
bedoelde vrijstelling opnieuw en dient 
uiterlijk negen maanden na ontvangst van 
de in artikel 19, lid 4 bedoelde verslagen 
van de lidstaten bij het Europees Parlement 
en de Raad een verslag in met, indien 
passend, relevante voorstellen met het oog
op het verbieden van cadmium in batterijen 
en accu's. 

Or. en

Motivering

Het tijdpad voor de herziening dient parallel te lopen met dat voor het verslag dat de 
Commissie uit hoofde van artikel 19, lid 5 moet opstellen over de uitvoering van de richtlijn 
(op basis van de in artikel 19, lid 4 vermelde nationale uitvoeringsverslagen).

Met een gesynchroniseerde rapportage over deze richtlijn kan het administratieve werk 
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worden geoptimaliseerd, omdat alle inlichtingen vanuit de lidstaten tegelijkertijd worden 
geëvalueerd.

Daarbij dient ook een effectbeoordeling te worden uitgevoerd waarin rekening wordt 
gehouden met sociaal-economische en milieukwesties.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie

Amendement 60
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
batterijen en accu's niet in apparaten 
kunnen worden ingebouwd, tenzij de 
consument deze na gebruik gemakkelijk 
kan verwijderen. Deze bepaling geldt niet 
voor de in bijlage III vermelde categorieën 
apparaten. Alle apparaten met ingebouwde 
batterijen en accu's gaan vergezeld van een 
gebruiksaanwijzing waarin wordt 
uiteengezet hoe deze veilig kunnen worden 
verwijderd, en waarin de gebruiker, waar 
van toepassing, informatie vindt over de 
inhoud van de ingebouwde batterijen en 
accu's.

Or. en

Motivering

Als kleine apparaten batterijen of accu's bevatten die de consument maar moeilijk kan 
verwijderen, is de kans groot dat zij met batterijen en al in het huisafval terechtkomen. In een 
aantal gevallen kunnen kleine apparaten zo gemaakt worden dat er geen gereedschap nodig 
is om de batterijen te verwijderen.

Amendement ingediend door Chris Davies, Georgs Andrejevs, Holger Krahmer

Amendement 61
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
batterijen en accu's niet in apparaten 
kunnen worden ingebouwd, tenzij de 
eindgebruiker deze na gebruik gemakkelijk 
kan verwijderen. Deze bepaling geldt niet 
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voor de in bijlage II bis vermelde 
categorieën apparaten. Alle apparaten met 
ingebouwde batterijen en accu's gaan 
vergezeld van een gebruiksaanwijzing 
waarin wordt uiteengezet hoe deze veilig 
kunnen worden verwijderd, en waarin de 
gebruiker, waar van toepassing, informatie 
vindt over de inhoud van de ingebouwde 
batterijen en accu's.

Or. en

Motivering

De verwijderbaarheid van batterijen dient te worden vergemakkelijkt.

Deze bepaling sluit aan bij artikel 4 van de AEEA-richtlijn en is een voortzetting van artikel 5 
uit batterijenrichtlijn 1991/157.

Wederopneming van amendement 92 (op artikel 5, lid 1 bis) uit eerste lezing.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie

Amendement 62
Artikel 6

De lidstaten trachten een zo hoog mogelijk 
niveau van gescheiden inzameling van 
afgedankte batterijen en accu's te bereiken 
met inachtneming van de milieugevolgen 
van het vervoer, en de verwijdering van 
batterijen en accu's als ongesorteerd 
stedelijk afval tot een minimum te 
beperken.

De lidstaten nemen met inachtneming van 
de milieugevolgen van het vervoer de 
nodige maatregelen om een zo hoog 
mogelijk niveau van gescheiden inzameling 
van afgedankte batterijen en accu's te 
bereiken en de definitieve verwijdering van 
batterijen en accu's te voorkomen, teneinde 
een maximale graad van recycling tot stand 
te brengen voor alle afgedankte batterijen 
en accu’s waarvan het gebruik niet is 
verboden op grond van artikel 4.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang te onderstrepen dat er lokaal recyclingcapaciteit voor batterijen 
beschikbaar moet zijn en dat de lidstaten dit wellicht moeten stimuleren.



PE 364.731v01-00 22/43 AM\584770NL.doc

NL

Amendement ingediend door Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie

Amendement 63
Artikel 7, lid 1, letter a)

a) stellen de eindgebruikers in staat zich te 
ontdoen van draagbare afgedankte batterijen 
of accu's op een toegankelijk inzamelpunt in 
hun nabijheid, rekening houdend met de 
bevolkingsdichtheid;

a) stellen de eindgebruikers in staat zich te 
ontdoen van draagbare afgedankte batterijen 
of accu's op een toegankelijk inzamelpunt in 
hun nabijheid, rekening houdend met de 
bevolkingsdichtheid, Voor dergelijke 
inzamelpunten is geen individuele 
registratie of vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 75/442/EEG betreffende 
afvalstoffen, zoals gewijzigd, en Richtlijn 
91/689/EEG betreffende gevaarlijke 
afvalstoffen vereist;

Or. en

Motivering

Door de buitensporige bureaucratie in sommige lidstaten moeten de organisatoren van zulke 
inzamelpunten (bijv. in scholen) wellicht een vergunning voor gevaarlijk afval aanvragen uit 
hoofde van de EU-kaderwetgeving inzake afval. Duidelijk moet worden gesteld dat zulke 
"rompslomp" het gevolg is van een overinterpretatie van de wet. Als zij aan bureaucratische 
eisen moeten voldoen voor een speciale afvalvergunning, zouden sommige instellingen ervan 
kunnen afzien inzamelpunten in te richten.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 64
Artikel 7, lid 1, letter a bis) (nieuw)

a bis) waarborgen dat de distributeurs van 
draagbare batterijen en accu's ervoor 
verantwoordelijk zijn op hun 
verkooppunten afgedankte draagbare 
batterijen en accu's van de eindgebruikers 
terug te nemen tot een hoeveelheid die 
overeenkomt met de gebruikelijke 
afvalhoeveelheid van de eindgebruiker;

Or. en

Motivering

De in artikel 9 genoemde inzamelingsdoelstellingen kunnen alleen worden bereikt als de 
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eindgebruiker zich zeer gemakkelijk van zijn afgedankte draagbare batterijen kan ontdoen. 
Voor een efficiëntere inzameling is de deelname van de distributeurs aan de 
inzamelingsregeling cruciaal. Elke eindgebruiker moet zijn afgedankte draagbare batterijen 
kunnen inleveren bij een verkooppunt voor draagbare batterijen. Diverse lidstaten hebben 
deze terugnameplicht voor afgedankte draagbare batterijen al ingevoerd en daar zijn de 
inzamelingspercentages nu de hoogste van de hele Europese Unie.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 65
Artikel 7, lid 2

2. Op voorwaarde dat de systemen voldoen 
aan de in lid 1 vermelde criteria, kunnen de 
lidstaten:
a) de producenten ertoe verplichten
dergelijke systemen op te zetten;
b) andere economische actoren ertoe 
verplichten aan dergelijke systemen deel te 
nemen;

c) de bestaande systemen behouden.

2. Op voorwaarde dat de systemen voldoen 
aan de in lid 1 vermelde criteria:

a) verplichten de lidstaten de producenten 
ertoe dergelijke systemen op te zetten;

a bis) zorgen de lidstaten ervoor dat de 
distributeurs afgedankte draagbare 
batterijen kosteloos van de eindgebruikers 
terugnemen;
b) kunnen de lidstaten andere economische 
actoren ertoe verplichten aan dergelijke 
systemen deel te nemen;
c) kunnen de lidstaten de bestaande 
systemen behouden.

Or. en

Motivering

De rol van de distributeurs in het inzamelingssysteem is van groot belang om de in de 
richtlijn gestelde doelen te kunnen verwezenlijken.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 66
Artikel 7, lid 2

2. Op voorwaarde dat de systemen voldoen 
aan de in lid 1 vermelde criteria, kunnen de 
lidstaten:

a) de producenten ertoe verplichten 

2. Op voorwaarde dat de systemen voldoen 
aan de in lid 1 vermelde criteria, kunnen de 
lidstaten:

a) kunnen de lidstaten de producenten ertoe 
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dergelijke systemen op te zetten;
b) andere economische actoren ertoe 
verplichten aan dergelijke systemen deel te 
nemen;

c) de bestaande systemen behouden.

verplichten dergelijke systemen op te zetten;
b) zorgen de lidstaten ervoor dat de 
distributeurs van draagbare batterijen 
verantwoordelijk zijn voor het kosteloos 
terugnemen van afgedankte draagbare 
batterijen van de eindgebruikers. De
terugnameplicht geldt ten hoogste voor de 
hoeveelheid die een eindgebruiker normaal 
gesproken wegdoet;
c) kunnen de lidstaten de bestaande 
systemen behouden.

Or. en

Motivering

Voor een efficiëntere inzameling is de deelname van de distributeurs aan de 
inzamelingsregeling cruciaal. De distributeurs zijn een belangrijk aanspreekpunt voor de 
eindgebruiker en moeten hun verantwoordelijkheid in het inzamelingssysteem nemen.

De waarde van hun actieve deelname aan inzamelingssystemen is erkend in de AEEA-
richtlijn, waarin de distributeurs wordt verzocht de verantwoordelijkheid op zich te nemen 
voor het terugnemen van afval (artikel 5, lid 2, onder b) van de AEEA-richtlijn).

Amendement ingediend door Chris Davies, Holger Krahmer

Amendement 67
Artikel 7, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
producenten van industriële batterijen en 
accu's, of namens hen optredende derden, 
niet weigeren om industriële afgedankte 
batterijen en accu's, ongeacht hun chemische 
samenstelling en herkomst, van de 
eindgebruikers terug te nemen. 
Onafhankelijke derden kunnen ook 
industriële batterijen en accu's inzamelen. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
afzonderlijke producenten van industriële 
batterijen en accu's, of namens hen 
optredende derden, niet weigeren om 
industriële afgedankte batterijen en accu's, 
ongeacht hun herkomst, van de 
eindgebruikers terug te nemen, mits deze 
batterijen en accu's dezelfde chemische 
samenstelling hebben als degene die zij 
individueel op de markt hebben gebracht. 
Onafhankelijke derden kunnen ook 
industriële batterijen en accu's inzamelen. 

Or. en
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Motivering

De door de Raad gebruikte formulering houdt in dat de fabrikanten van batterijen, waaronder 
KMO's, batterijen van concurrenten moeten terugnemen, ongeacht of zij zulke batterijen 
vervaardigen of over de middelen beschikken om zulke batterijen terug te nemen. Dit 
amendement waarborgt dat ondernemingen niet weigeren hun eigen afgedankte batterijen 
van eindgebruikers terug te nemen.

Er mag geen enkele beperking zijn ten aanzien van de herkomst van een afgedankte batterij.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja 
Weisgerber

Amendement 68
Artikel 7, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
producenten van industriële batterijen en 
accu's, of namens hen optredende derden, 
niet weigeren om industriële afgedankte 
batterijen en accu's, ongeacht hun chemische 
samenstelling en herkomst, van de 
eindgebruikers terug te nemen. 
Onafhankelijke derden kunnen ook 
industriële batterijen en accu's inzamelen. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
afzonderlijke producenten van industriële 
batterijen en accu's, of namens hen 
optredende derden, niet weigeren om 
industriële afgedankte batterijen en accu's, 
ongeacht hun herkomst, van de 
eindgebruikers terug te nemen, mits deze 
batterijen en accu's dezelfde chemische 
samenstelling hebben als degene die zij
individueel op de markt hebben gebracht. 
Onafhankelijke derden kunnen ook 
industriële batterijen en accu's inzamelen.

Or. en

Motivering

De door de Raad gebruikte formulering houdt in dat de fabrikanten van batterijen, waaronder 
KMO's, batterijen met een chemische samenstelling moeten terugnemen die zij zelf niet in de 
handel brengen, ongeacht of zij over de deskundigheid, de middelen en de vergunningen 
beschikken om zulke batterijen terug te nemen. Dit kan een bron van gevaar worden en moet 
niet worden aangemoedigd.

Dit amendement waarborgt dat ondernemingen niet weigeren batterijen van eindgebruikers 
terug te nemen die dezelfde chemische samenstelling hebben als degene die zij op de markt 
hebben gebracht, of deze nu afkomstig zijn uit hun eigen bedrijf of uit bedrijven die batterijen 
met dezelfde samenstelling vervaardigen.

Er mag geen enkele beperking zijn ten aanzien van de herkomst van een afgedankte batterij.
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Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 69
Artikel 7, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
producenten van industriële batterijen en 
accu's, of namens hen optredende derden, 
niet weigeren om industriële afgedankte 
batterijen en accu's, ongeacht hun chemische 
samenstelling en herkomst, van de 
eindgebruikers terug te nemen. 
Onafhankelijke derden kunnen ook 
industriële batterijen en accu's inzamelen. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
afzonderlijke producenten van industriële 
batterijen en accu's, of namens hen 
optredende derden, niet weigeren om 
industriële afgedankte batterijen en accu's, 
ongeacht hun herkomst, van de 
eindgebruikers terug te nemen, mits deze 
batterijen en accu's dezelfde chemische 
samenstelling hebben als degene die zij 
individueel op de markt hebben gebracht. 
Onafhankelijke derden kunnen ook 
industriële batterijen en accu's inzamelen.

Or. en

Motivering

De door de Raad gebruikte formulering houdt in dat de fabrikanten van batterijen, waaronder 
KMO's, batterijen met een chemische samenstelling moeten terugnemen die zij zelf niet in de 
handel brengen, ongeacht of zij over de deskundigheid, de middelen en de vergunningen 
beschikken om zulke batterijen terug te nemen. Dit kan een bron van gevaar worden en moet 
niet worden aangemoedigd.

Dit amendement waarborgt dat ondernemingen niet weigeren batterijen van eindgebruikers 
terug te nemen die dezelfde chemische samenstelling hebben als degene die zij op de markt 
hebben gebracht, of deze nu afkomstig zijn uit hun eigen bedrijf of uit bedrijven die batterijen 
met dezelfde samenstelling vervaardigen.

Er mag geen enkele beperking zijn ten aanzien van de herkomst van een afgedankte batterij.

Amendement ingediend door Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Amendement 70
Artikel 7, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
producenten van industriële batterijen en 
accu's, of namens hen optredende derden, 
niet weigeren om industriële afgedankte 
batterijen en accu's, ongeacht hun chemische 
samenstelling en herkomst, van de 
eindgebruikers terug te nemen. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
afzonderlijke producenten van industriële 
batterijen en accu's, of namens hen 
optredende derden, niet weigeren om 
industriële afgedankte batterijen en accu's, 
ongeacht hun herkomst, van de 
eindgebruikers terug te nemen, mits deze 
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Onafhankelijke derden kunnen ook 
industriële batterijen en accu's inzamelen. 

batterijen en accu's dezelfde chemische 
samenstelling hebben als degene die zij 
individueel op de markt hebben gebracht. 
Onafhankelijke derden kunnen ook 
industriële batterijen en accu's inzamelen.

Or. en

Motivering

De door de Raad gebruikte formulering houdt in dat de fabrikanten van batterijen, waaronder 
KMO's, batterijen met een chemische samenstelling moeten terugnemen die zij zelf niet in de 
handel brengen, ongeacht of zij over de deskundigheid, de middelen en de vergunningen 
beschikken om zulke batterijen terug te nemen. Dit kan een bron van gevaar worden en moet 
niet worden aangemoedigd.

Dit amendement waarborgt dat ondernemingen niet weigeren batterijen van eindgebruikers 
terug te nemen die dezelfde chemische samenstelling hebben als degene die zij op de markt 
hebben gebracht, of deze nu afkomstig zijn uit hun eigen bedrijf of uit bedrijven die batterijen 
met dezelfde samenstelling vervaardigen.

Er mag geen enkele beperking zijn ten aanzien van de herkomst van een afgedankte batterij.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie

Amendement 71
Artikel 7, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
eindgebruikers aangemoedigd worden hun 
afgedankte industriële en autobatterijen en 
-accu's in te leveren bij inzamelingspunten.

Or. en

Motivering

Aanmoediging kan uitgaan van voorlichtingscampagnes, zoals de rapporteur aanbeveelt. Een 
verplichting tot het inleveren van afval kan alleen bij wet worden vastgesteld, en in deze
richtlijn wordt zo'n verplichting niet uitdrukkelijk opgenomen.

Amendement ingediend door Chris Davies, Holger Krahmer

Amendement 72
Artikel 7, lid 4 ter (nieuw)
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4 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 
distributeurs die draagbare batterijen 
leveren, verantwoordelijk zijn voor het 
kosteloos terugnemen van afgedankte 
draagbare batterijen van de eindgebruikers.

Or. en

Motivering

Volgens dit voorstel moeten commerciële netwerken deelnemen aan het terugnamesysteem 
voor afgedankte draagbare batterijen. Dit betekent in feite dat de eindgebruiker een 
afgedankte draagbare batterijkan inleveren bij een verkooppunt voor dergelijke batterijen. Zo 
kan een hoger teruggavepercentage worden bereikt voor afgedankte draagbare batterijen.

Deze bepaling is niet van toepassing op industriële en autobatterijen.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 73
Artikel 8

De lidstaten kunnen economische 
instrumenten hanteren ter bevordering van 
de inzameling van afgedankte batterijen en 
accu's, of ter bevordering van het gebruik 
van batterijen en accu's die stoffen bevatten 
die minder verontreinigend zijn, 
bijvoorbeeld door de invoering van 
gedifferentieerde belastingtarieven of 
statiegeldsystemen. In dat geval doen zij de 
Commissie mededeling van de met de 
uitvoering van deze instrumenten verband 
houdende maatregelen.

1. De lidstaten kunnen economische 
instrumenten hanteren ter bevordering van 
de inzameling van afgedankte batterijen en 
accu's, of ter bevordering van het gebruik 
van batterijen en accu's die stoffen bevatten 
die minder verontreinigend zijn, 
bijvoorbeeld door de invoering van 
gedifferentieerde belastingtarieven. In dat 
geval doen zij de Commissie mededeling 
van de met de uitvoering van deze 
instrumenten verband houdende 
maatregelen. De lidstaten zorgen ervoor dat 
dergelijke maatregelen:
a) geen inbreuk vormen op de regelgeving 
betreffende de interne markt en de 
concurrentie niet verstoren en niet dienen 
om inkomsten te verkrijgen voor zaken die 
geen verband houden met de doelen van 
deze richtlijn,
b) na overleg met de betrokken partijen 
worden ingevoerd,
c) aan de hand van economische, sociale en 
ecologische criteria worden 
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gerechtvaardigd.
2. De lidstaten stellen de Commissie 
overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften in kennis van de 
ontwerpmaatregelen die zij uit hoofde van
lid 1 willen aannemen.

Or. en

Motivering

1) Een statiegeld regeling voor batterijen is niet werkbaar. Het is een gegeven dat de 
consument batterijen jarenlang bewaart voordat zij bij een inzamelpunt worden ingeleverd. 
De administratieve lasten zouden zeer hoog worden en niet in verhouding staan tot de 
voordelen voor het milieu.

1 a): ter voorkoming van eenzijdig optreden door de lidstaten om inkomsten te verkrijgen uit 
het gebruik van batterijen; ook fiscale maatregelen waardoor de prijs van batterijen wordt 
verstoord, mogen niet worden toegestaan in het belang van de interne markt en een vrije, 
eerlijke concurrentie op de markt.

1 b) en c): overgenomen uit Richtlijn 91/157/EEG; van essentieel belang voor een duurzame, 
doeltreffende regeling voor het beheer van afgedankte batterijen.

2): beschrijving van de procedure voor de kennisgeving van de ontwerpmaatregelen aan de 
Commissie.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels, Richard Seeber

Amendement 74
Artikel 9, lid 2, letters a) en b)

a) 25% uiterlijk op … ;
b) 45% uiterlijk op … .

a) 40% uiterlijk op … ;
b) 60% uiterlijk op … .

Or. en

Motivering

Er moeten ambitieuzere inzamelingsdoelstellingen worden vastgesteld. In de tweede fase, na 
zes jaar, is een extra impuls nodig.
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Amendement ingediend door Jillian Evans, Carl Schlyter

Amendement 75
Artikel 9, lid 4, letter a)

a) kunnen overgangsregelingen worden 
ingesteld teneinde problemen aan te pakken 
die ingevolge specifieke nationale
omstandigheden in een lidstaat ontstaan bij 
de verwezenlijking van de in lid 2 bedoelde 
vereisten;

a) kunnen gedurende ten hoogste 36 
maanden overgangsregelingen worden 
ingesteld teneinde problemen aan te pakken 
die ingevolge specifieke geografische
omstandigheden in een lidstaat, zoals een 
groot aantal kleine eilanden of plattelands-
en berggebieden en een geringe 
bevolkingsdichtheid, ontstaan bij de 
verwezenlijking van de in lid 2 bedoelde 
vereisten;

Or. en

Motivering

Heropneming van de tekst van de Commissie.

Voor de overgangsregelingen dient een duidelijke maximumtermijn te gelden en de 
omstandigheden waaronder zij kunnen worden ingesteld, moeten nader worden bepaald.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Amendement 76
Artikel 9, lid 4, letter b bis) (nieuw)

b bis) wordt zes jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
nagegaan of het in lid 2, onder b) 
vastgestelde 
minimuminzamelingspercentage voor alle 
afgedankte draagbare batterijen en accu's 
passend is, rekening houdend met de 
ervaring van de lidstaten in de 
voorafgaande vier jaar.

Or. en

Motivering

Om een nauwkeurige meting mogelijk te maken, zijn de fabrikanten voorstander van een in 
gr/inwoner uitgedrukte inzamelingsdoelstelling. Maar omdat de Raad voorstelt eerst vier jaar 
lang de verkoopcijfers van alle meldplichtige fabrikanten te vergaren alvorens een 
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inzamelingsdoelstelling te bepalen, zal het bij een inzamelingsdoelstelling die wordt 
uitgedrukt als percentage van de verkoop mogelijk zijn met de vereiste nauwkeurigheid te 
meten of de doelstelling bereikt is.

De eerste inzamelingsdoelstelling van 25% is ambitieus, maar haalbaar. Het is echter 
verstandig om rekening te houden met de ervaringen in de lidstaten waar al een inzamelings-
en recyclingsysteem bestaat. Daarom dient de tweede doelstelling bij de herziening te worden 
aangepast aan de feitelijke ervaringen die de 25 lidstaten in de eerste vier jaar met de 
uitvoering hebben opgedaan.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 77
Artikel 9, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. In haar eerste verslag uit hoofde van 
artikel 19, lid 5 gaat de Commissie na of 
het in lid 2, onder b) vastgestelde 
minimuminzamelingspercentage voor alle 
afgedankte draagbare batterijen en accu's 
passend is, rekening houdend met de 
ervaring van de lidstaten in de 
voorafgaande jaren.
Zo nodig, gaat het verslag vergezeld van 
een voorstel tot herziening van het 
percentage.

Or. en

Motivering

De eerste inzamelingsdoelstelling van 25% is voor veel lidstaten ambitieus, maar haalbaar. 
Rekening houdend met de ervaringen in de lidstaten waar al een inzamelings- en 
recyclingsysteem bestaat, dient de tweede doelstelling van 45% bij de herziening te worden 
aangepast aan de feitelijke ervaringen die de 25 lidstaten in de eerste jaren met de uitvoering 
hebben opgedaan.

Voorgesteld wordt deze herziening te laten samenvallen met het eerste verslag over de 
uitvoering van de richtlijn dat de Commissie volgens de in artikel 19, lid 5 vermelde 
procedure moet uitbrengen.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie

Amendement 78
Artikel 9, lid 4 bis (nieuw)
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4 bis. Uiterlijk op... * dient de Commissie 
overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag 
een voorstel in voor de herziening van de 
inzamelingsstreefcijfers.
__________
* Zeven jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Er mag niet van meet af aan van worden uitgegaan dat een verhoging van de 
inzamelingsstreefcijfers onvermijdelijk is.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 79
Artikel 10, lid 3

3. Recyclingprocessen voldoen uiterlijk op 
…  aan de recyclingsdoelstellingen en 
daarmee verband houdende bepalingen van 
bijlage III, deel B. 

3. Recyclingprocessen voldoen uiterlijk op 
…  aan de recyclingefficiënties en daarmee 
verband houdende bepalingen van bijlage 
III, deel B. 
[Horizontaal amendement - bij goedkeuring 
wordt de term "recyclingsdoelstellingen" in 
de gehele tekst van de richtlijn en in alle 
amendementen daarop veranderd in 
"recyclingefficiënties".]

Or. en

Motivering

Heropneming van artikel 18 van het oorspronkelijke Commissievoorstel.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Carl Schlyter

Amendement 80
Artikel 12, lid 2

2. Afgedankte batterijen en accu's die in 2. Afgedankte batterijen en accu's die in 
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overeenstemming met Verordening (EEG) 
nr. 259/93, Verordening (EG) nr. 1420/1999 
van de Raad van 29 april 1999 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften en procedures voor de 
overbrenging van bepaalde soorten 
afvalstoffen naar een aantal niet OESO-
landen en Verordening (EG) nr. 1547/1999 
van de Commissie van 12 juli 1999 tot 
vaststelling van de controleprocedures, 
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 
259/93 van de Raad, die moeten worden 
toegepast voor de overbrenging van 
bepaalde soorten afvalstoffen naar bepaalde 
landen waarvoor besluit C(92)39 definitief 
van de OESO niet geldt, naar bestemmingen 
buiten de Gemeenschap worden uitgevoerd, 
worden alleen geacht bij te dragen tot de 
naleving van de verplichtingen en de 
doelstellingen als bepaald in bijlage III bij 
deze richtlijn, indien er harde bewijzen zijn 
dat de recycling heeft plaatsgevonden in 
omstandigheden die grosso modo stroken 
met de eisen van deze richtlijn.

overeenstemming met Verordening (EEG) 
nr. 259/93, Verordening (EG) nr. 1420/1999 
van de Raad van 29 april 1999 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften en procedures voor de 
overbrenging van bepaalde soorten 
afvalstoffen naar een aantal niet OESO-
landen en Verordening (EG) nr. 1547/1999 
van de Commissie van 12 juli 1999 tot 
vaststelling van de controleprocedures, 
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 
259/93 van de Raad, die moeten worden 
toegepast voor de overbrenging van 
bepaalde soorten afvalstoffen naar bepaalde 
landen waarvoor besluit C(92)39 definitief 
van de OESO niet geldt, naar bestemmingen 
buiten de Gemeenschap worden uitgevoerd, 
worden alleen geacht bij te dragen tot de 
naleving van de verplichtingen en de 
doelstellingen als bepaald in bijlage III bij
deze richtlijn, indien er harde bewijzen zijn 
dat de recycling heeft plaatsgevonden in 
omstandigheden die stroken met de eisen 
van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Heropneming van de tekst van de Commissie.

De uitvoer van gevaarlijk afval is zeer problematisch en wordt vaak ingegeven door 
economische belangen, waarbij gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende 
verwerkingsnormen. Om dit soort economisch gemotiveerde uitvoer ten koste van het milieu 
te voorkomen, moet de recycling in het ontvangende land onder gelijkwaardige voorwaarden 
plaatsvinden. De term "grosso modo" is veel te vaag en zet de deur open voor allerlei 
geschillen.

Amendement ingediend door Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Amendement 81
Artikel 13, lid 1, inleidende zin

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten, of namens deze optredende 
derden, alle nettokosten financieren die 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten, of namens deze optredende 
derden of eventuele onafhankelijke derden 
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voortvloeien uit: die betrokken zijn bij de inzameling, 
behandeling en recycling van gebruikte 
batterijen, alle nettokosten financieren die 
voortvloeien uit:

Or. en

Motivering

De ontwerprichtlijn staat wel toe dat onafhankelijke derden industriële en autobatterijen 
inzamelen, maar dit beginsel wordt niet uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor de 
financiering. Met dit amendement moet een situatie worden voorkomen waarin fabrikanten 
wellicht buitensporige vergoedingen moeten betalen voor de inzameling van gebruikte 
batterijen en accu's door een derde die zij niet hebben gekozen of gevraagd.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Frederika Brepoels, namens de PPE-DE-
Fractie

Amendement 82
Artikel 13, lid 1, inleidende zin

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten, of namens deze optredende 
derden, alle nettokosten financieren die 
voortvloeien uit:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten, andere actoren in de 
toeleveringsketen of namens deze 
optredende derden, alle nettokosten 
financieren die voortvloeien uit:

Or. en

Motivering

In artikel 7, lid 2, onder b) staat dat de lidstaten andere economische actoren kunnen 
verplichten tot deelneming aan inzamelingssystemen. Artikel 13 bepaalt dat de lidstaten 
ervoor zorgen dat de producenten, of namens deze optredende derden, alle nettokosten 
financieren die voortvloeien uit inzameling, verwerking en recycling.

Wanneer distributeurs door de lidstaten worden verplicht tot deelneming aan 
inzamelingssystemen, kunnen zij dus een financiële vergoeding eisen voor de beperkte kosten 
die zij met het inzamelen van afgedankte batterijen maken. Dit zou de bestaande 
inzamelingsregelingen in België en andere lidstaten in gevaar kunnen brengen.

Anderzijds achten wij het van belang dat de inzamelingskosten worden betaald door degenen 
die batterijen verkopen (de fabrikanten en distributeurs), om te voorkomen dat lokale of 
andere overheden deze kosten voor hun rekening moeten nemen.
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Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 83
Artikel 13, lid 1, letter a)

a) de inzameling, de verwerking en de 
recycling van alle draagbare afgedankte 
batterijen en accu's die overeenkomstig 
artikel 7, leden 1 en 2, zijn ingezameld; en

a) de inzameling, de verwerking en de 
recycling van alle draagbare afgedankte 
batterijen en accu's die overeenkomstig 
artikel 7, leden 1 en 2, onder a) en c) zijn 
ingezameld; en

Or. en

Motivering

In artikel 7, lid 2, onder b) staat dat de lidstaten andere economische actoren kunnen 
verplichten tot deelneming aan inzamelingssystemen. Artikel 13 bepaalt dat de lidstaten 
ervoor zorgen dat de producenten, of namens deze optredende derden, alle nettokosten 
financieren die voortvloeien uit inzameling, verwerking en recycling.

Wanneer distributeurs door de lidstaten worden verplicht tot deelneming aan 
inzamelingssystemen, kunnen zij dus een financiële vergoeding eisen voor de beperkte kosten 
die zij met het inzamelen van afgedankte batterijen maken. Dit zou de bestaande 
inzamelingsregelingen in België en andere lidstaten in gevaar kunnen brengen.

Anderzijds achten wij het van belang dat de inzamelingskosten worden betaald door degenen 
die batterijen verkopen (de fabrikanten en distributeurs), om te voorkomen dat lokale of 
andere overheden deze kosten voor hun rekening moeten nemen.

Voorlichtingscampagnes van de overheid zijn nodig om het succes van inzamelings- en 
recyclingsystemen te verzekeren en te voorkomen dat de gebruikers hun batterijen bij het 
algemene stadsafval doen.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Carl Schlyter

Amendement 84
Artikel 13, lid 1, letter a)

a) de inzameling, de verwerking en de 
recycling van alle draagbare afgedankte 
batterijen en accu's die overeenkomstig 
artikel 7, leden 1 en 2, zijn ingezameld; en

a) de inzameling, de verwerking en de 
recycling van alle draagbare afgedankte 
batterijen en accu's die overeenkomstig 
artikel 7, leden 1 en 2, zijn ingezameld;

a bis) voorlichtingscampagnes van de 
overheid over de inzameling, de verwerking 
en de recycling van alle afgedankte 
draagbare batterijen en accu's; en



PE 364.731v01-00 36/43 AM\584770NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Voorlichtingscampagnes van de overheid zijn nodig om het succes van inzamelings- en 
recyclingsystemen te verzekeren en te voorkomen dat de gebruikers hun batterijen bij het 
algemene stadsafval doen. Duidelijk moet worden gemaakt dat de fabrikanten voor zulke 
voorlichtingscampagnes moeten betalen.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 85
Artikel 13, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) voorlichtingscampagnes van de 
overheid over de inzameling en de recycling 
van alle afgedankte batterijen en accu's.

Or. en

Motivering

In artikel 7, lid 2, onder b) staat dat de lidstaten andere economische actoren kunnen 
verplichten tot deelneming aan inzamelingssystemen. Artikel 13 bepaalt dat de lidstaten 
ervoor zorgen dat de producenten, of namens deze optredende derden, alle nettokosten 
financieren die voortvloeien uit inzameling, verwerking en recycling.

Wanneer distributeurs door de lidstaten worden verplicht tot deelneming aan 
inzamelingssystemen, kunnen zij dus een financiële vergoeding eisen voor de beperkte kosten 
die zij met het inzamelen van afgedankte batterijen maken. Dit zou de bestaande 
inzamelingsregelingen in België en andere lidstaten in gevaar kunnen brengen.

Anderzijds achten wij het van belang dat de inzamelingskosten worden betaald door degenen 
die batterijen verkopen (de fabrikanten en distributeurs), om te voorkomen dat lokale of 
andere overheden deze kosten voor hun rekening moeten nemen.

Voorlichtingscampagnes van de overheid zijn nodig om het succes van inzamelings- en 
recyclingsystemen te verzekeren en te voorkomen dat de gebruikers hun batterijen bij het 
algemene stadsafval doen.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 86
Artikel 13, lid 2 bis (nieuw)
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2 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat alle 
producenten van draagbare batterijen, of 
namens deze optredende derden, hebben 
voldaan aan hun verplichtingen met 
betrekking tot de producten die zij op de 
markt brengen.

Or. en

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 87
Artikel 13, lid 2 ter (nieuw)

2 ter. De lidstaten staan toe dat 
producenten, ten tijde van de verkoop van 
nieuwe producten, de kosten van de 
inzameling, de behandeling en de recycling 
vermelden. De producenten die van deze 
mogelijkheid gebruik maken, zien erop toe 
dat de genoemde kosten niet hoger zijn dan 
de werkelijk gemaakte kosten.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de producenten de mogelijkheid krijgen althans een deel van de kosten 
van het afvalbeheer terug te verdienen, omdat zij niet als enige partij van de verkoop van 
batterijen profiteren. Dit zou kunnen gebeuren via een transparant systeem met aparte 
rekeningen.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 88
Artikel 13, lid 3

3. Bij de verkoop van nieuwe draagbare 
batterijen en accu's worden de kosten van
de inzameling, de verwerking en de 
recycling voor de eindgebruikers niet 
afzonderlijk vermeld.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten hun kosten in verband met de 
inzameling, de verwerking en de recycling 
mogen terugverdienen, maar dat deze 
kosten bij de verkoop van nieuwe 
draagbare batterijen aan de eindgebruiker 
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niet afzonderlijk worden vermeld.

Or. en

Motivering

In de nieuwe batterijenrichtlijn moet een doeltreffend en transparant 
financieringsmnechanisme worden opgenomen waarmee de doelstellingen van de richtlijn op 
milieuvriendelijke, kostenefficiënte en financieel billijke wijze kunnen worden verwezenlijkt. 
Als dit niet gebeurt, leidt dit tot: (1) een gering teruggavepercentage, zodat het milieu sterker 
wordt belast omdat meer batterijen op stortplaatsen terechtkomen, en (2) sterkere 
milieueffecten als gevolg van onvolkomenheden in de infrastructuur voor het inzamelen van 
batterijen (bijv. energieverbruik en emissies door het vervoer van batterijen en het ontbreken 
van schaalvoordelen om hiertegen op te treden).

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 89
Artikel 13, lid 3

3. Bij de verkoop van nieuwe draagbare 
batterijen en accu's worden de kosten van
de inzameling, de verwerking en de 
recycling voor de eindgebruikers niet 
afzonderlijk vermeld.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten hun kosten in verband met de 
inzameling, de verwerking en de recycling 
mogen terugverdienen, maar dat deze 
kosten bij de verkoop van nieuwe 
draagbare batterijen aan de eindgebruiker 
niet afzonderlijk worden vermeld.

Or. en

Motivering

In de nieuwe batterijenrichtlijn moet een doeltreffend en transparant 
financieringsmnechanisme worden opgenomen waarmee de doelstellingen van de richtlijn op 
milieuvriendelijke, kostenefficiënte en financieel billijke wijze kunnen worden verwezenlijkt. 
Als dit niet gebeurt, leidt dit tot: (1) een gering teruggavepercentage, zodat het milieu sterker 
wordt belast omdat meer batterijen op stortplaatsen terechtkomen, en (2) sterkere 
milieueffecten als gevolg van onvolkomenheden in de infrastructuur voor het inzamelen van 
batterijen (bijv. energieverbruik en emissies door het vervoer van batterijen en het ontbreken 
van schaalvoordelen om hiertegen op te treden).

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Amendement 90
Artikel 14
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De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
producent wordt geregistreerd.

De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
producent wordt geregistreerd.

De producenten van draagbare batterijen 
en accu's geven kennis van de methode 
waarmee zij individueel of gezamenlijk 
voldoen aan hun verplichtingen inzake de 
verwerking, de recycling en de verwijdering 
van de afgedankte batterijen en accu's die 
worden afgegeven bij de overeenkomstig 
artikel 7, lid 1, onder a) ingerichte 
inzamelingsvoorzieningen.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat alle producenten
van draagbare batterijen, of namens deze 
optredende derden, hebben voldaan aan 
hun verplichtingen met betrekking tot de 
producten die zij op de markt brengen.

Or. en

Motivering

Voor het welslagen van de richtlijn is het belangrijk dat alle producenten worden 
geregistreerd.

De producenten van draagbare batterijen en accu's geven kennis van de methode waarmee zij 
individueel of gezamenlijk voldoen aan hun verplichtingen inzake de verwerking, de recycling 
en de verwijdering van de afgedankte batterijen en accu's die worden afgegeven bij de 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a) ingerichte inzamelingsvoorzieningen.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat alle producenten van 
draagbare batterijen, of namens deze optredende derden, hebben voldaan aan hun 
verplichtingen met betrekking tot de producten die zij op de markt brengen.

Amendement ingediend door Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Amendement 91
Artikel 16, lid 1, inleidende zin

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten, of namens deze optredende 
derden, alle nettokosten financieren die 
voortvloeien uit:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten, of namens deze optredende 
derden of eventuele onafhankelijke derden 
die betrokken zijn bij de inzameling, 
behandeling en recycling van gebruikte 
batterijen, alle nettokosten financieren die 
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voortvloeien uit:

Or. en

Motivering

De ontwerprichtlijn staat wel toe dat onafhankelijke derden industriële en autobatterijen 
inzamelen, maar dit beginsel wordt niet uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor de 
financiering. Met dit amendement moet een situatie worden voorkomen waarin fabrikanten 
wellicht buitensporige vergoedingen moeten betalen voor de inzameling van gebruikte 
batterijen en accu's door een derde die zij niet hebben gekozen of gevraagd.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 92
Artikel 17, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
distributeurs van draagbare batterijen en 
accu's de eindgebruikers op de hoogte 
stellen van de mogelijkheid afgedankte 
draagbare batterijen en accu's op hun 
verkooppunten in te leveren.

Or. en

Motivering

Zie amendement op artikel 7, lid 1.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie

Amendement 93
Artikel 20, lid 3

3. Indien nodig, gaat het verslag vergezeld 
van voorstellen voor de herziening van de 
betrokken bepalingen van deze richtlijn.

3. Het verslag bevat voorstellen voor de 
herziening van de richtlijn met het oog op de 
invoering van een verbod op het gebruik 
van cadmium in batterijen en accu's.

Or. en

Motivering

Bij de herziening van de richtlijn moet de Commissie zich erop richten een cadmiumverbod 
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voor te stellen.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Anja Weisgerber, namens de PPE-DE-Fractie

Amendement 94
Artikel 23, lid 1

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk … aan deze richtlijn te 
voldoen.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om … aan deze richtlijn te voldoen.

Or. en

Motivering

De omzettingsdatum voor de lidstaten moet vaststaan en mag niet open worden gelaten, om te 
waarborgen dat de tenuitvoerlegging van deze richtlijn in de 25 lidstaten geharmoniseerd 
verloopt.

Amendement ingediend door Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger 
Krahmer

Amendement 95
Bijlage II bis (nieuw)

BIJLAGE II bis
LIJST VAN DE CATEGORIEËN 

APPARATEN DIE ZIJN UITGESLOTEN 
VAN DE WERKINGSSFEER VAN 

ARTIKEL 5
1. Apparaten waarvan de batterijen zijn 
vastgesoldeerd of met andere middelen zijn 
vastgemaakt aan contactpunten met het 
oog op een aanhoudende elektrische 
stroomtoevoer voor intensief industrieel 
gebruik en om het geheugen en de 
gegevens van de informatica- en 
kantoorautomatiseringsapparatuur te 
bewaren wanneer het gebruik van de in 
bijlage I genoemde batterijen en accu's 
technisch noodzakelijk is.
2. Referentiecellen van wetenschappelijke 
en professionele apparaten alsmede 
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batterijen en accu's die zijn aangebracht in 
medische apparaten ter instandhouding 
van de vitale functies en in pacemakers, 
wanneer hun continue werking 
noodzakelijk is en de batterijen en accu's 
slechts door geschoold personeel verwijderd 
kunnen worden.
3. Draagbare apparaten, wanneer de 
vervanging van de batterijen door 
onbevoegd personeel voor de gebruiker een 
gevaar zou kunnen vormen of de werking 
van het apparaat zou kunnen schaden, en 
professionele apparatuur die bestemd is om 
gebruikt te worden in een zeer gevoelige 
omgeving, bij voorbeeld in een ruimte met 
vluchtige stoffen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een aanzet gegeven om het verwijderen van batterijen uit 
apparaten te vereenvoudigen.

De bepalingen sluiten aan bij artikel 4 van de AEEA-richtlijn en liggen in het verlengde van 
artikel 5 van de oude batterijenrichtlijn (1991/157).

Heropneming van amendement 92 uit eerste lezing (op artikel 5, lid 1, letter a) (nieuw)).

Amendement ingediend door Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie

Amendement 96
Bijlage III, deel B, lid 3, inleidende zin

3. In recyclingprocessen worden de 
volgende minimale recyclingsdoelstellingen 
bereikt:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
recyclingprocessen de volgende minimale 
recyclingsdoelstellingen bereikt worden:

Or. en

Motivering

Het moet naar buiten toe duidelijk zijn dat de lidstaten er verantwoordelijk voor zijn dat de 
doelstellingen gehaald worden.
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