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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, samt 
om ophævelse af direktiv 91/157/EF
(5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (5694/5/2005 – C6-0268/2005),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0723)2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed (A6-0000/2005),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1, og artikel 95, stk. 1, for 
så vidt angår artikel 4, 5 og 18 i dette 
direktiv,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1,

Begrundelse

Hovedformålet med dette direktiv er at mindske miljøindvirkningerne af kasserede batterier. 
Derfor bør miljø være det eneste retsgrundlag. Dette er også på linje med generaladvokatens 
(ikke-bindende) forslag til afgørelse af 26. maj 2005 i sag C-178/03 (Kommissionen mod
Parlamentet og Rådet om retsgrundlaget for PIC-forordningen), hvori det konkluderes, at et 

  
1 EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 355.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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dobbelt retsgrundlag er udelukket, hvis de procedurer, der gælder for dem, ikke kan forliges 
med hinanden, og at hvis en lovgivning har både miljøaspekter og aspekter i forbindelse med 
det indre marked, skal retsakten begrundes med det ene retsgrundlag, der kræves af 
retsaktens hovedformål eller -komponent eller dens altovervejende formål eller komponent.

Ændringsforslag 2
Betragtning 1

(1) Det er ønskeligt at harmonisere de 
nationale regler om batterier og 
akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer. Det overordnede mål med 
direktivet er at minimere batteriers og 
akkumulatorers og udtjente batteriers og 
akkumulatorers negative påvirkning af 
miljøet og derigennem medvirke til at 
beskytte, bevare og forbedre miljøet. 
Retsgrundlaget er derfor traktatens artikel 
175, stk. 1. Det er imidlertid også 
hensigtsmæssigt at træffe foranstaltninger 
på fællesskabsplan på grundlag af 
traktatens artikel 95, stk. 1, for at 
harmonisere kravene vedrørende indhold 
af tungmetaller og mærkning af batterier 
og akkumulatorer og således sikre et 
velfungerende indre marked og undgå 
forvridning af konkurrencen i 
Fællesskabet.

(1) Det er ønskeligt at harmonisere de 
nationale regler om batterier og 
akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer. Det overordnede mål med 
direktivet er at minimere batteriers og 
akkumulatorers og udtjente batteriers og 
akkumulatorers negative påvirkning af 
miljøet og derigennem medvirke til at 
beskytte, bevare og forbedre miljøet. 
Retsgrundlaget er derfor traktatens 
artikel 175, stk. 1.

Begrundelse

Hovedformålet med dette direktiv er at mindske miljøindvirkningerne af kasserede batterier. 
Derfor bør miljø være det eneste retsgrundlag. Dette er også på linje med generaladvokatens 
(ikke-bindende) forslag til afgørelse af 26. maj 2005 i sag C-178/03 (Kommissionen mod 
Parlamentet og Rådet om retsgrundlaget for PIC-forordningen), hvori det konkluderes, at et 
dobbelt retsgrundlag er udelukket, hvis de procedurer, der gælder for dem, ikke kan forliges 
med hinanden, og at hvis en lovgivning har både miljøaspekter og aspekter i forbindelse med 
det indre marked, skal retsakten begrundes med det ene retsgrundlag, der kræves af 
retsaktens hovedformål eller -komponent eller dens altovervejende formål eller komponent.

Ændringsforslag 3
Betragtning 8

(8) Eksempler på industribatterier og 
-akkumulatorer er batterier og 

udgår
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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.

Begrundelse

Det er ikke nogen hjælp at opregne eksempler på anvendelse af batterier for at definere disse 
batterier som industribatterier. Dette skal gøres klart ved definitionen af industribatterier, 
ikke ved en opremsning. Dertil kommer, at mange af de anførte eksempler ikke passer til 
definitionerne i artikel 3. Denne betragtning er misvisende og bør derfor udgå.
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Ændringsforslag 4
Betragtning 9

(9) Eksempler på bærbare batterier og 
akkumulatorer som er helt forseglede 
batterier og akkumulatorer, som en 
gennemsnitlig person uden vanskelighed 
kan bære i hånden, og som hverken er 
bilbatterier eller -akkumulatorer eller 
industribatterier eller -akkumulatorer, 
omfatter batterier bestående af en enkelt 
celle (som f.eks. AA- og AAA-batterier) og 
batterier og akkumulatorer, der anvendes 
af forbrugere eller fagfolk i 
mobiltelefoner, bærbare computere, 
batteridrevet håndværktøj, legetøj og 
husholdningsapparater som f.eks. 
elektriske tandbørster, barbermaskiner og 
håndholdte støvsugere (herunder lignende 
udstyr, der anvendes i skoler, 
forretninger, restauranter, lufthavne, på 
kontorer eller hospitaler), og andre 
batterier, som forbrugerne kan anvende 
til normale husholdningsformål.

udgår

Begrundelse

Det er ikke nogen hjælp at opregne eksempler på anvendelse af batterier for at definere disse 
batterier som bærbare batterier. Dette skal gæres klart ved definitionen af bærbare batterier, 
ikke ved en opremsning. Dertil kommer, at mange af de anførte eksempler ikke passer til 
definitionerne i artikel 3. Denne betragtning er misvisende og bør derfor udgå.

Ændringsforslag 5
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, 

(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 undtagelserne fra kviksølv-
og cadmium-forbuddet, der gælder for 
batterier og akkumulatorer, for yderligere 
at begrænse listen over undtagelser, hvis 
anvendelsen af kviksølv og/eller cadmium
i ovennævnte applikationer kan undgås, 
fordi der findes alternativer på markedet. 
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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.

Begrundelse

Genfremsættelse af en del af ændringsforslag 23 fra EP's førstebehandling.

Undtagelserne fra kviksølv- og cadmiumforbuddet bør ophøre med at eksistere, når der findes 
alternativer.

Det er ingen hjælp at opregne eksempler på batteridrevet håndværktøj for at definere 
batteridrevet håndværktøj. Dette skal gøres klart ved definitionen i dette direktivs artikel 3, 
ikke ved en opremsning.

Ændringsforslag 6
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. 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.

Begrundelse

Muligheden for de minimis for mindre producenter vil åbne et smuthul for gratister og skade 
troværdigheden af de enkelte nationale systemer. Alle aktører i kæden skal påtage sig deres 
del af ansvaret.
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Ændringsforslag 7
Betragtning 18 a (ny)

(18a) Slutbrugerne bør også informeres 
om kapaciteten på de batterier, de køber, 
for at kunne foretage et informeret valg.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 5 fra EP's førstebehandling, der blev accepteret af 
Europa-Kommissionen (KOM(2005)0378).

Engangsbatterier varierer meget i pris, hvilket delvis skyldes deres forskellige kapacitet. Der 
fremsættes alle slags påstande om kvaliteten af engangsbatteriers ydeevne. Medens 
informationen for genopladelige batterier ligger fast, er dette endnu ikke tilfældet med 
engangsbatterier. For at sikre klar og gennemsigtig information bør forbrugerne informeres 
om alle batteriers kapacitet.

Ændringsforslag 8
Artikel 1

Formål Formål
Dette direktiv fastsætter:

1) regler for markedsføring af batterier og 
akkumulatorer, og

Målet for dette direktiv er i første række at 
forhindre anvendelsen af tungmetaller i
batterier og akkumulatorer og desuden at 
sikre indsamling, behandling, genvinding
og bortskaffelse af alle udtjente batterier 
og akkumulatorer for at undgå 
bortskaffelse af batterier, der indeholder 
farligt affald, samt at fremme genvinding
af de nyttige stoffer i dem.
Målet er desuden at forbedre 
miljøpræstationerne for batterier og 
akkumulatorer samt for den virksomhed, 
der udøves af alle aktører, som indgår i 
det elektriske og elektroniske udstyrs 
livscyklus, f.eks. producenter, 
distributører og forbrugere samt især de 
aktører, som er direkte involveret i 
behandlingen af affald fra batterier og 
akkumulatorer.

2) særlige regler for indsamling, 
behandling, genvinding og bortskaffelse af 
udtjente batterier og akkumulatorer som 



PR\579597DA.doc 11/28 PE 362.634v01-00

DA

supplement til den relevante 
fællesskabslovgivning om affald.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 7 og 8 fra EP's førstebehandling.

Formålet med batteridirektivet skal først og fremmest være at undgå tungmetaller i batterier 
og akkumulatorer. Cadmium, kviksølv og bly har betydelig indflydelse på miljøkvaliteten. 
Dernæst skal direktivet fremme og harmonisere indsamling og genvinding af batterier.

Ændringsforslag 9
Artikel 3, nr. 3

3) "bærbart batteri eller bærbar 
akkumulator": ethvert batteri eller enhver 
akkumulator, der

3) "bærbart batteri eller bærbar 
akkumulator": ethvert batteri eller 
knapcellebatteri, eller enhver batteripakke
eller akkumulator, der

a) er forseglet og a) er forseglet og
b) kan være håndholdt, og b) vejer mindre end 1 kg, og
c) hverken er et industribatteri eller 
-akkumulator eller et bilbatteri eller 
-akkumulator

c) anvendes eller er bestemt til anvendelse
i de applikationer, der ar anført i bilag IA 
og IB i direktiv 2002/96/EF, eller andre 
applikationer til privat eller 
erhvervsmæssig brug

Begrundelse

Batteripakker og knapcellebatterier skal medtages eksplicit i definitionen af bærbare batterier 
for at sikre, at de er omfattet af kravene om indsamling og behandling. Denne definition 
skaber større klarhed, da den refererer til det eksisterende WEEE-direktiv. Den vægt, der 
normalt anvendes til at skelne bærbare batterier fra andre batterier, bør indgå som en del af 
definitionen for at undgå manglende klarhed.

Ændringsforslag 10
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 anvendes eller er bestemt til
anvendelse til industrielle formål, f.eks. til 
standbysystemer eller trækkraft, som ikke 
er et "bærbart batteri eller akkumulator" 
som defineret i nr. 3
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Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 85 fra EP's førstebehandling.

For at undgå et svælg mellem definitionerne, eller at definitionerne overlapper hinanden, bør 
det gøres klart, at et industribatteri ikke er et bærbart batteri.

Ændringsforslag 11
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 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

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 18 fra EP's førstebehandling.

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

Ændringsforslag 12
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

a) fremstiller og forhandler batterier eller 
akkumulatorer under eget varemærke, 
herunder sådanne der er indbygget i 
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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

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 20 fra EP's førstebehandling.

Definitionen af producent har konsekvenser for ansvaret. Ifølge artikel 3, litra i), i WEEE-
direktivet er producenten af elektrisk og elektronisk udstyr ansvarlig for de batterier, der 
indgår i udstyret. Producenten af batterierne er ansvarlig, efter at batterierne er fjernet fra 
produktet. Ifølge bilag II, punkt 1, tredje led, bør ansvaret for at fjerne batterierne fra affald 
af elektrisk og elektronisk udstyr påhvile producenten af dette udstyr. Fra det øjeblik påhviler 
ansvaret producenten af batterierne, forudsat at denne kan identificeres. Det bør undgås at 
både producenten af elektrisk og elektronisk udstyr og producenten af batterierne begge er 
ansvarlige for batterierne samtidig, da dette kunne skabe problemer i praksis.

Ændringsforslag 13
Artikel 3, nr. 16 a (nyt)

16a) "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 bærbare 
batterier og akkumulatorer til 
slutbrugeren opgjort i vægt i den 
pågældende medlemsstat i det pågældende 
kalenderår og de to foregående 
kalenderår 

Begrundelse

Indsamlingssatsen skal defineres i denne artikel og ikke i artiklen med indsamlingsmål. 
Derfor er samme tekst overført til denne artikel.
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Ændringsforslag 14
Artikel 3, nr. 16 b (nyt)

16b) "lukket kredsløb": genbrug af 
metalindholdet i et udtjent batteri eller en 
udtjent akkumulator ved fremstilling af 
nye produkter

Begrundelse

Et lukket kredsløb bør defineres for at klargøre ændringsforslaget til Bilag IIIB med hensyn 
til genvindingsprocessen.

Ændringsforslag 15
Artikel 4, stk. 1, litra b

b) bærbare batterier og akkumulatorer med 
over 0,002 vægtprocent cadmium, 
herunder sådanne som er indbygget i 
apparater.

b) alle batterier og akkumulatorer med 
over 0,002 vægtprocent cadmium, 
herunder sådanne som er indbygget i 
apparater, og

Begrundelse

Genfremsættelse af dele af ændringsforslag 23 fra EP's førstebehandling.

Cadmium og bly fjernes fra eksisterende produkter (skrottede biler, WEEE, PVC, plastik 
osv.). Brug af disse skadelige stoffer bør også begrænses i batterier. Desuden er der en klar 
tendens til at erstatte nikkel-cadmium-batterier med nikkel-metalhydrid-batterier og lithium-
ion-batterier. Selv producenter af NiCd-batterier fremmer Ni-MH-batterier og Li-Ion-
batterier som erstatning for NiCd-batterier, herunder medicinske applikationer, nødbelysning 
og batteridrevet håndværktøj. Forbud mod NiCd-batterier er berettiget. Et sådant forbud vil 
forebygge cadmiums ødelæggende og forurenende virkninger.

Ændringsforslag 16
Artikel 4, stk. 1, litra b a (nyt)

ba) bærbare batterier eller 
akkumulatorer, herunder dem der er 
indbygget i apparater, der indeholder 
mere end 0,004 vægtprocent bly.

Begrundelse

Genfremsættelse af dele af ændringsforslag 23 og 82 fra EP's førstebehandling.
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Cadmium og bly fjernes fra eksisterende produkter (skrottede biler, WEEE, PVC, plastik 
osv.). Brug af disse skadelige stoffer bør også begrænses i batterier. Dette forbud mod bly 
gælder ikke bil- eller industribatterier, da de eksisterende systemer kan indsamle næsten 
100 % af disse batterier.

Ændringsforslag 17
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 i batterier og akkumulatorer 
til industriapplikationer 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.

Begrundelse

Genfremsættelse af dele 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 18
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 

4. På grundlag af et forslag fra
Kommissionen tager Europa-Parlamentet 
og Rådet undtagelserne i stk. 3 op til 
revision i overensstemmelse med de 
tekniske fremskridt for yderligere at 
begrænse listen over undtagelser, hvis 
anvendelsen af kviksølv, cadmium og/eller 
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akkumulatorer. bly i ovennævnte applikationer kan 
undgås, fordi der findes alternativer på 
markedet.

___________________
* Fire år efter direktivets ikrafttræden.

Begrundelse

Genfremsættelse af en del af ændringsforslag 23 fra EP'S førstebehandling.

Hvor det er muligt bør brug af kviksølv, cadmium og bly begrænses yderligere for at 
forebygge disse skadelige stoffers ødelæggende og forurenende virkninger.

Ændringsforslag 19
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Bedre miljøpræstationer

Medlemsstaterne fremmer forskning og 
tilskynder producenterne til at forbedre de 
overordnede miljøpræstationer for 
batterier og akkumulatorer i hele deres 
livscyklus og styrke udvikling og 
markedsføring af batterier og 
akkumulatorer, der indeholder mindre 
mængder af farlige stoffer eller mindre 
forurenende stoffer, navnlig til erstatning 
for kviksølv, cadmium og bly.
Medlemsstaterne fremmer forskning og 
udvikling på disse områder for at bidrage 
til, at disse mål nås.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 24 fra EP's førstebehandling for at nå målet om bedre 
miljøpræstationer for batterierne.

Ændringsforslag 20
Artikel 6

Medlemsstaterne bestræber sig på at 
maksimere den særskilte indsamling af 
udtjente batterier og akkumulatorer, under 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at maksimere den 
særskilte indsamling af udtjente batterier 
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hensyntagen til miljøvirkningen af 
transport, og på at minimere 
bortskaffelsen af batterier og 
akkumulatorer som usorteret 
husholdningsaffald.

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.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 27 fra EP's førstebehandling.

Genvinding i lukkede kredsløb bør kun gælde for batterier, som det er tilladt at markedsføre 
og anvende. Cadmium og kviksølv fra batterier, som vil blive forbudt i henhold til dette 
direktiv, bør sendes til endelig bortskaffelse.

Ændringsforslag 21
Artikel 7, stk. 1, litra a og a a (nyt)

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

aa) skal sikre, at slutbrugerne afleverer 
deres udtjente batterier og akkumulatorer 
til de i litra a) nævnte indsamlingssteder

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 28 og 29 fra EP's førstebehandling.

Indsamlingen begynder med slutbrugernes aflevering af batterier og akkumulatorer.

Ændringsforslag 22
Artikel 7, stk. 4 a (nyt)

4a. Medlemsstaterne sikrer, at slutbrugere 
forpligtes til at returnere deres udtjente 
industri- og bilbatterier samt udtjente 
akkumulatorer via indsamlingsordninger.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 47 fra EP's førstebehandling, som blev accepteret af 
Europa-Kommissionen (KOM(2005)0378).
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For at opnå en så høj indsamlingsrate som muligt bør forbrugerne forpligtes til at returnere 
deres udtjente industri- og bilbatterier. Dette kunne ske ved hjælp af oplysningskampagner og 
kunne koordineres med lokale myndigheders politikker vedrørende affaldssvineri med henblik 
på at nå op på en høj indsamlingsrate. Denne forpligtelse supplerer den forpligtelse, der 
pålægges producenterne til at tage udtjente batterier tilbage.

Ændringsforslag 23
Artikel 9, stk. 1

1. I denne artikel forstås ved 
"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 bærbare 
batterier og akkumulatorer til 
slutbrugeren opgjort i vægt i den 
pågældende medlemsstat i det pågældende 
kalenderår og de to foregående 
kalenderår. Medlemsstaterne beregner 
indsamlingsprocenten første gang for så 
vidt angår det sjette hele kalenderår, der 
følger efter direktivets ikrafttræden.

1. Medlemsstaterne beregner 
indsamlingsprocenten som defineret i 
artikel 3, nr. 16a første gang for så vidt 
angår det fjerde hele kalenderår, der følger 
efter direktivets ikrafttræden.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 34 fra EP's førstebehandling.

Indsamlingsprocenten bør ikke defineres i denne artikel og bør derfor flyttes som definition til 
artikel 3.

Ændringsforslag 24
Artikel 9, stk. 2, litra a og b

a) 25 % den...... a) 50 % den......
b) 45 % den...... b) 60 % den......

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 34 fra EP's førstebehandling. Der bør opstilles mere 
ambitiøse indsamlingsmål for at øge mulighederne for genanvendelse og genvinding af 
metaller i batterier og undgå, at disse metaller ender i miljøet.
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Ændringsforslag 25
Artikel 9, stk. 4

4. Efter proceduren i artikel 21, stk. 2: 4. Efter proceduren i artikel 21, stk. 2,
fastsættes der senest den .... en fælles 
metode til beregning af det årlige salg af 
bærbare batterier og akkumulatorer til 
slutbrugere.

a) kan der fastsættes overgangsordninger 
for at afhjælpe en medlemsstats 
vanskeligheder ved at opfylde kravene i 
stk. 2, som følge af særlige nationale 
forhold
b) fastsættes der senest den .... en fælles 
metode til beregning af det årlige salg af 
bærbare batterier og akkumulatorer til 
slutbrugere.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 34 fra EP's førstebehandling. Rådets uberettigede 
undtagelse bør udgå. Da der er et procentmål i stedet for et vægtmål, kan medlemsstaterne 
ikke længere benytte argumentet om særlige nationale omstændigheder.

Ændringsforslag 26
Artikel 9, stk. 4 a (nyt)

4a. Senest ... * fremsætter Kommissionen 
i overensstemmelse med traktatens artikel 
251 et forslag om at øge 
indsamlingsstederne.
___________________

* Otte år efter direktivets ikrafttræden.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 34 fra EP's førstebehandling. Indsamlingsmålene bør 
forbedres for i højere grad at undgå ukontrolleret bortskaffelse af batterier i miljøet.
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Ændringsforslag 27
Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer senest den..... 1. Medlemsstaterne sikrer senest den.....
a) at producenterne eller tredjemand 
opretter ordninger til behandling og 
genvinding af de udtjente batterier og 
akkumulatorer under anvendelse af den 
bedste tilgængelige teknik, og

a) at producenterne eller tredjemand 
opretter ordninger til behandling og 
genvinding af de udtjente batterier og 
akkumulatorer under anvendelse af den 
bedste tilgængelige teknik med henblik på 
beskyttelse af sundhed og miljø, og

b) at alle identificerbare batterier og 
akkumulatorer, der indsamles i 
overensstemmelse med artikel 7, behandles 
og genvindes ved hjælp af sådanne
ordninger

b) at alle identificerbare batterier og 
akkumulatorer, der indsamles i 
overensstemmelse med artikel 7, behandles 
og genvindes ved hjælp af ordninger, der 
mindst skal opfylde 
fællesskabslovgivningen, særlig for så vidt 
angår sundhed, sikkerhed og 
affaldsforvaltning.

Medlemsstaterne kan dog i 
overensstemmelse med traktaten bortskaffe 
indsamlede bærbare batterier og 
akkumulatorer, der indeholder cadmium, 
kviksølv eller bly, ved deponering eller 
underjordisk opbevaring som led i en 
strategi for udfasning af tungmetaller, eller 
hvis der ikke findes noget levedygtigt 
endeligt marked. Medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen udkast til 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter

Medlemsstaterne kan dog i 
overensstemmelse med traktaten bortskaffe 
indsamlede bærbare batterier og 
akkumulatorer, der indeholder cadmium, 
kviksølv eller bly, ved deponering eller 
underjordisk opbevaring som led i en 
strategi for udfasning af tungmetaller, eller 
hvis der ikke findes noget levedygtigt 
endeligt marked. Medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen udkast til 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 120 fra EP's førstebehandling.

Det er væsentligt, at kravene til behandlings- og genvindingsordninger kan skelnes fra 
hinanden og er adskilte. Da der findes talrige og godt indarbejdede teknologier for 
behandling, vil det være vanskeligt at opstille en juridisk definition af "den bedst tilgængelige 
teknik" i dette tilfælde. Derfor foreslås det, at minimumsstandarden for behandlingsordninger 
bør være i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om sikkerhed, sundhed og 
affaldsforvaltning.
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Ændringsforslag 28
Artikel 10 a (ny)

Artikel 10a
Nye genvindingsteknikker

1. Medlemsstaterne fremmer udvikling af 
nye genvindings- og behandlingsteknikker 
og forskning i miljøvenlige og 
omkostningseffektive genvindingsmetoder 
for alle typer batterier og akkumulatorer.
2. Medlemsstaterne tilskynder 
behandlingsvirksomheder til at indføre 
certificerede miljøledelsessystemer i 
henhold til forordning (EF) nr. 761/2001 
om organisationers frivillige deltagelse i 
en fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision.

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden af artikel 17 i det oprindelige kommissionsforslag.

Ændringsforslag 29
Artikel 11

Medlemsstaterne forbyder bortskaffelse 
ved deponering eller forbrænding af 
udtjente industri- og bilbatterier og
-akkumulatorer. Restprodukter fra 
batterier og akkumulatorer, der har 
undergået både behandling og genvinding 
i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, 
kan dog bortskaffes ved deponering eller 
forbrænding.

Medlemsstaterne forbyder bortskaffelse 
ved deponering eller forbrænding af 
udtjente industri- og bilbatterier samt 
udtjente -akkumulatorer.

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden af artikel 11 i det oprindelige kommissionsforslag.

Ændringsforslag 30
Artikel 13, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne eller tredjemand, der 

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

handler på deres vegne, senest ...*
finansierer alle nettoomkostninger i 
forbindelse med:
___________________
* To år efter direktivets ikrafttræden.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 44 fra EP's førstebehandling.

Ordlyd i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1 og 2, i WEEE-direktivet (2002/96/EF). Det er 
nødvendigt klart at angive, hvornår den enkelte producents ansvar skal træde i kraft, og det 
samme bør gælde indsamling af udtjente bærbare batterier.

Ændringsforslag 31
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

2a. Ansvaret for afholdelse af 
omkostningerne ved indsamling, 
behandling, genvinding og miljøvenlig 
bortskaffelse af udtjente batterier og 
akkumulatorer, der er markedsført inden 
dette direktivs ikrafttræden (”historisk 
affald”), påhviler producenterne.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 49 fra EP's førstebehandling.

Det skal gøres kart, at producenterne også er ansvarlige for omkostningerne ved indsamling, 
behandling, genvinding og miljøvenlig bortskaffelse af historisk affald. Dette indgik allerede i 
det oprindelige kommissionsforslag (artikel 23, stk. 1) KOM(2003/0723).

Ændringsforslag 32
Artikel 15

Der indføres om nødvendigt de minimis-
regler for anvendelsen af artikel 13, stk. 1, 
og artikel 14 efter proceduren i artikel 21, 
stk. 2, senest den ....*.

udgår

___________________
* 42 måneder efter direktivets ikrafttræden.
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Begrundelse

Muligheden for de minimis for mindre producenter vil åbne et smuthul for gratister og skade 
troværdigheden af de enkelte nationale systemer. Alle aktører i kæden skal påtage sig deres 
del af ansvaret. Derfor bør denne tilføjelse fra Rådets side udgå.

Ændringsforslag 33
Artikel 18, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
batteriers, akkumulatorers og 
batteripakkers kapacitet anføres på dem i 
en synlig, læselig og uudslettelig form.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 58 fra EP's førstebehandling, der blev accepteret af 
Kommissionen (KOM(2005)0378).

Prisen på engangsbatterier varierer meget, hvilket delvis skyldes deres varierende kapacitet. 
Der fremsættes alle mulige kvalitetsmæssige påstande om engangsbatteriers ydeevne. Selv om 
der allerede gives oplysninger om genopladelige batteriers kapacitet, er dette endnu ikke 
tilfældet for engangsbatteriers vedkommende. For at sikre klar og gennemskuelig oplysning 
bør forbrugerne informeres om alle batteriers kapacitet.

Ændringsforslag 34
BILAG III, DEL B

3. Genvindingsprocesser skal mindst nå op 
på følgende genvindingsmål:

3. Genvindingsprocesser skal mindst nå op 
på følgende genvindingsmål:

a) genvinding af mindst 65 % af 
gennemsnitsvægten af bly-syre-batterier og 
-akkumulatorer, herunder genvinding af
blyindholdet i så høj en grad, det er 
teknisk gennemførligt, uden at 
omkostningerne bliver alt for store

a) genvinding af mindst 65 % af 
gennemsnitsvægten af bly-syre-batterier og 
-akkumulatorer og et lukket kredsløb for 
alt blyindhold

b) genvinding af mindst 75 % af 
gennemsnitsvægten af nikkel-cadmium-
batterier og -akkumulatorer, herunder 
genvinding af cadmiumindholdet, i så høj 
en grad, det er teknisk gennemførligt, 
uden at omkostningerne bliver alt for 
store og

b) genvinding af mindst 75 % af 
gennemsnitsvægten af nikkel-cadmium-
batterier og -akkumulatorer og et lukket 
kredsløb for alt cadmiumindhold og
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c) genvinding af mindst 50 % af 
gennemsnitsvægten af andre udtjente 
batterier og akkumulatorer.

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

De foreslåede mindstemål for 
genvindingseffektiviteten skal med jævne 
mellemrum tages op til overvejelse og 
tilpasses til den bedste til rådighed 
værende teknologi og den videnskabelige 
og tekniske udvikling efter proceduren i 
artikel 21.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 43 fra EP's førstebehandling.
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BEGRUNDELSE

Indledning og baggrund

Hovedproblemet ved batterier og akkumulatorer er, at de indeholder tungmetallerne kviksølv, 
bly og cadmium. Kommissionens oprindelige forslag (KOM(2003)0723) beskriver klart de 
skadelige virkninger for miljø og sundhed af tungmetallerne kviksølv, bly og cadmium.

Allerede i sin resolution af 25. januar 1998 opfordrede Rådet Kommissionen til snarest muligt 
at forelægge et fællesskabshandlingsprogram til bekæmpelse af miljøforurening med 
cadmium.

I overensstemmelse med artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram
er formålet med direktivforslaget følgende:

● at begrænse bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer
● at begrænse mængden af producerede farlige batterier og akkumulatorer og

● at øge graden af indsamling og genvinding af udtjente batterier og akkumulatorer.

Kommissionen vedtog sit nye direktivforslag om batterier og akkumulatorer den 24. 
november 2003. Europa-Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandling den 20. april 
2004. Rådet vedtog sin fælles holdning den 18. juli 2005.

Hovedmålene som vedtaget af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen er:
1. forebyggelse af brug af tungmetaller i batterier og akkumulatorer

2. indsamling, behandling, genvinding og bortskaffelse af batterier, der indeholder farlige 
stoffer

3. genvinding af nyttige stoffer i batterier og akkumulatorer
4. forbedring af batteriers og akkumulatorers miljøpræstationer.

Analyse af den fælles holdning

Mange af Europa-Parlamentets ændringer ved førstebehandlingen er optaget i den fælles 
holdning, enten ordret, delvis eller indholdsmæssigt. Den afspejler dog ikke en række 
ændringer. 

Europa-Kommissionen kan støtte den fælles holdning som helhed, forudsat miljøambitionen 
ligger mindst lige så højt som i Kommissionens forslag, særlig med hensyn til målene om 
indsamling og genvinding. De fire hovedaspekter ved førstebehandlingen gennemgås 
nedenfor:
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1. Forebyggelse af tungmetaller

Hovedproblemet ved batterier og akkumulatorer er tilstedeværelsen af tungmetallerne
kviksølv, bly og cadmium. Derfor forbydes i 1998 kviksølvholdige batterier (= mere end 5 
ppm kviksølv), bortset fra knapcellebatterier i høreapparater og ure. Kommissionens 
oprindelige forslag beskriver klart de skadelige virkninger for miljø og sundhed af 
tungmetallerne kviksølv, bly og cadmium. I mellemtiden har parallel EU-lovgivning forbudt 
brug af tungmetallerne kviksølv, bly og cadmium i komponenter og materialer i køretøjer, der 
markedsføres efter 1. juli 2003 og i nyt elektrisk og elektronisk udstyr, der markedsføres efter 
1. juli 2006.

Parlamentet vedtog et forbud mod kviksølv, cadmium og bly i alle batterier suppleret med en 
liste over undtagelser. Rådet vedtog imidlertid kun et forbud mod kviksølv og cadmium i 
bærbare batterier, suppleret med undtagelser for nød- og alarmsystemer (herunder 
nødbelysning), medicinske applikationer og batteridrevet håndværktøj. Dette betyder, at der 
ikke er noget forbud mod nikkel-cadmium-batterier (NiCd-batterier) i medicinske 
applikationer og batteridrevet håndværktøj og ingen forebyggende foranstaltninger for bly 
overhovedet.

Dette er ejendommeligt, da cadmium og bly fjernes fra eksisterende produkter (skrottede 
biler, WEEE, PVC, plastik osv.). Da dette direktiv indeholder foranstaltninger, der begrænser 
forskellige farlige stoffer, ville det også være logisk at træffe lignende foranstaltninger med 
hensyn til farlige stoffer i batterier. Desuden er der en klar tendens til at benytte nikkel-
metalhydrid-batterier (NiMH) og lithium-ion-batterier (Li-Ion) som erstatning for NiCd-
batterier i elektronisk udstyr.

Nikkel-metalhydridbatterier har allerede været brugt i 15 år og kan tilbyde op til tre gange 
større kapacitet end nikkel-cadmium-batterier af samme størrelse. Som følge af deres større 
kapacitet og energitæthedskarakteristika kan brugerne forvente længere tid mellem 
opladningerne og længere brugstid. NiMH-batterier kan oplades hurtigt og har ingen 
virkninger for hukommelsen. NiMH-batterier anvendes f.eks. i fotoapparater, 
mobiltelefonprodukter, notebook pc'er, bærbare videobåndoptagere, tv, bærbare stereo- og cd-
afspillere, batteridrevne støvsugere og batteridrevet håndværktøj.

Genopladelige lithium-ion-batterier er endnu mere lovende på grund af den høje energitæthed, 
store kapacitet, lette vægt og store styrke.

Næsten alle batteriproducenter producerer NiMH- og Li-Ion-batterier som alternativ til NiCd-
batterier til en bred vifte af applikationer. NiMH- og Li-Ion-batterier promoveres på mange 
batteriproducenters websteder, herunder til medicinske applikationer, nødbelysning og 
batteridrevet håndværktøj. Et forbud mod NiCd-batterier er berettiget. Et sådant forbud vil 
forebygge cadmiums skadende og forurenende virkninger.

Der fremføres forskellige argumenter for ikke at forbyde NiCd-batterier til batteridrevet 
håndværktøj. Det er korrekt, at NiMH-batterier ikke kan genoplades så mange gange som 
NiCd-batterier, men NiMH-batteriers kapacitet er højere. Derfor svarer deres levetidskapacitet 
til NiCd-batterier. Dertil kommer, at NiMH-batterier ikke aflader, når de ikke er i brug, 
hvilket NiCd-batterier gør. Desuden har NiMH-batterier samme ydeevne i lave temperaturer 
som NiCd-batterier. Endelig er NiMH-batterier et godt alternativ til NiCd-batterier i 
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håndværktøj. Dette fremgår også af det forhold, at der er mange producenter af NiMH-
batterier til batteridrevet håndværktøj1.

Et nyligt teknologisk gennembrud hos Milwaukee Electric Tool Company har betydet, at der 
siden juli 2005 har været markedsført Li-Ion-batterier til batteridrevet håndværktøj. Dette 
batteri yder nu en styrke på 28 volt med en vægt, der er en anelse mindre end de nuværende 
18 volt batterier (NiMH og NiCd). fordelen ved højere voltstyrke er, at de nye batterier har 
væsentligt større ydeevne, op til to gange længere brugstid og usvækket, stabil styrke i hver 
brugscyklus. Dertil kommer, at de nye Li-Ion-batterier, modsat NiCd- og NiMH-baseret brug, 
har væsentligt bedre præstationer under ekstreme forhold som varme eller kolde 
temperaturer2.

For nylig er man også begyndt at producere NiCd-batterier til industriel brug med en ny 
nikkel-zink-teknologi. Disse batteriers energiydeevne er 50 % højere, og de er billigere. Disse 
batterier kan i fremtiden sandsynligvis også benyttes i hybridbiler eller helt elektriske biler.

Kort sagt: Hvis man via dette direktiv ønsker at gøre fremskridt på miljøområdet, bør man i 
det mindste, hvor det er muligt, begrænse brugen af tungmetallerne kviksølv, cadmium og bly 
i batterier. Da der er meget let adgang til alternativer, gælder dette også for cadmium i 
nødbelysning, medicinske applikationer og batteridrevet håndværktøj.

2. Indsamling

Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandling at indsamle 50 % efter seks år og 60 % af de 
forseglede bærbare batterier efter ti år. Rådet ændrede dette til de mindre ambitiøse mål 25 %
og 45 %.

3. Genvinding

Rådet accepterede disse bestemmelser generelt. Genvindingseffektiviteten i bilag IIIB svarer 
til Europa-Parlamentets holdning ved førstebehandling. Rådet accepterede dog ikke 
Parlamentets forslag om et lukket kredsløb for bly eller cadmium i batterier.

4. Miljøpræstationer

Parlamentet vedtog ved førstebehandling bestemmelser om batteriers miljøpræstationer. Dette 
er ikke accepteret i den fælles holdning. Det er imidlertid vigtigt, at medlemsstaterne fremmer 
forskning og tilskynder producenterne til at forbedre batteriers og akkumulatorers generelle
miljøpræstationer i hele deres livscyklus. Det er også vigtigt at udvikle og markedsføre 
batterier og akkumulatorer, der indeholder mindre mængder af farlige stoffer, eller som 
indeholder færre forurenende stoffer, særlig som erstatning for kviksølv, cadmium og bly.

Med hensyn til mærkning skal kapaciteten af alle batterier, akkumulatorer og batteripakker 
angives tydeligt, læseligt og uudsletteligt. Ud fra denne oplysning kan forbrugerne gå efter 
batterier med højere ydeevne og længere levetid. Nogle batterier er billige, men har kortere 
levetid. Således er alkaliske batteriers kapacitet omkring fire gange højere end zink-kulstof-

  
1 http://www.batteryprice.com/index.asp?pageAction=VIEWCATS&Category=109
2 http.//www.mytoolstore.com/milwauke/v28_01.html
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batteriers. Selv om zink-kulstof-batterier koster det halve af alkaliske batterier, er det omkring 
dobbelt så økonomisk at købe alkaliske batterier i betragtning af deres kapacitet. Derudover 
indeholder zink-kulstof-batterier meget mere bly: Dette er en betydelig miljøårsag til ikke at 
foretrække zink-kulstof-batterier.


