
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU 

af 20. november 2013 

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer 
og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige 
batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, og af 
knapcellebatterier med lavt kviksølvindhold, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 

2009/603/EF 

(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 
HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de 
nationale parlamenter, 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg ( 1 ), 

efter høring af Regionsudvalget, 

efter den almindelige lovgivningsprocedure ( 2 ), og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF ( 3 ) 
forbyder markedsføring af bærbare batterier og akkumu
latorer med over 0,002 vægtprocent cadmium, herunder 
sådanne, som er indbygget i apparater. Bærbare batterier 
og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteri
drevet håndværktøj, er dog undtaget fra dette forbud. 

(2) Kommissionen har taget denne undtagelse op til revision 
i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i direktiv 
2006/66/EF. 

(3) Denne revision er mundet ud i den konklusion, at for 
gradvis at mindske den mængde cadmium, der udledes i 
miljøet, bør forbuddet mod anvendelsen af cadmium 
udvides til at omfatte bærbare batterier og akkumulato
rer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet hånd
værktøj, da der til sådanne anvendelser er egnede 
cadmiumfrie erstatninger tilgængelige på markedet, 
nemlig nikkelmetalhydrid- og lithiumionbatteriteknolo
gier. 

(4) Den eksisterende undtagelse for bærbare batterier og 
akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteri
drevet håndværktøj, fra den pågældende anvendelse bør 
fortsat gælde indtil den 31. december 2016, således at 
genvindingsindustrien og forbrugerne gennem hele 
værdikæden har mulig for yderligere at tilpasse sig til 
de relevante erstatningsteknologier på en ensartet måde 
i alle Unionens regioner. 

(5) Direktiv 2006/66/EF forbyder markedsføring af alle 
batterier og akkumulatorer med over 0,0005 vægtpro
cent kviksølv, uanset om de er indbygget i apparater 
eller ej. Knapcellebatterier med højst 2 vægtprocent kvik
sølv er dog undtaget fra dette forbud. Unionens marked 
for knapcellebatterier oplever allerede et skift i retning af 
kviksølvfri batterier. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
forbyde markedsføring af knapcellebatterier med over 
0,0005 vægtprocent kviksølv. 

(6) Som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse bør de 
beføjelser, der er tillagt Kommissionen ved direktiv 
2006/66/EF, tilpasses til artikel 290 og 291 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

(7) Med henblik på at supplere eller ændre direktiv 
2006/66/EF bør Kommissionen delegeres beføjelse til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i 
TEUF for så vidt angår kriterier for vurderingen af tilsva
rende omstændigheder vedrørende håndtering og genvin
ding uden for Unionen, mærkning af kapaciteten af 
bærbare batterier og akkumulatorer og af bilbatterier og 
-akkumulatorer samt undtagelser fra mærkningskravene. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbin
delse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede 
retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parla
mentet og Rådet.
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( 1 ) EUT C 229 af 31.7.2012, s. 140. 
( 2 ) Europa-Parlamentets holdning af 10.10.2013 (endnu ikke offentlig

gjort i EUT) og Rådets afgørelse af 15.11.2013. 
( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 

2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akku
mulatorer og om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (EUT L 266 af 
26.9.2006, s. 1).



(8) Når det er hensigtsmæssigt, bør kravene til og formatet 
for registreringen af producenter være i overensstem
melse med de regler og det format for registrering, der 
er fastsat i henhold til artikel 16, stk. 3, i og bilag X, del 
A, til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/19/EU ( 1 ). 

(9) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelse af 
direktiv 2006/66/EF bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser med hensyn til overgangsord
ninger for mindsteindsamlingsprocenter, en fælles 
metode til beregning af det årlige salg af bærbare batte
rier og akkumulatorer til slutbrugere, nærmere bestem
melser om beregning af genvindingseffektivitetssatser 
samt et spørgeskema eller en formular til brug for 
udformningen af nationale gennemførelsesrapporter. 
Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
182/2011 ( 2 ). 

(10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF ( 3 ) 
blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF ( 4 ) med virkning fra den 12. december 2010. 

(11) Direktiv 2006/66/EF bør derfor ændres i overensstem
melse hermed — 

VEDTAGET DETTE DIREKTIV: 

Artikel 1 

I direktiv 2006/66/EF foretages følgende ændringer: 

1) I artikel 4 foretages følgende ændringer: 

a) Stk. 2 affattes således: 

»2. Forbuddet i stk. 1, litra a), finder ikke anvendelse 
på knapceller med højst 2 vægtprocent kviksølv før den 
1. oktober 2015.« 

b) Stk. 3, litra c), affattes således: 

»c) batteridrevet håndværktøj; denne undtagelse 
vedrørende batteridrevet håndværktøj anvendes 
indtil den 31. december 2016.« 

c) Stk. 4 affattes således: 

»4. Hvad angår knapcellebatterier til høreapparater 
tager Kommissionen den undtagelse, der er omhandlet 
i stk. 2, op til overvejelse og aflægger rapport til Europa- 
Parlamentet og Rådet om tilgængeligheden af knapcelle
batterier til høreapparater, som er i overensstemmelse 
med stk. 1, litra a), senest den 1. oktober 2014. Når 
det er berettiget på grund af manglende tilgængelighed 
af knapcellebatterier til høreapparater, som er i overens
stemmelse med stk. 1, litra a), lader Kommissionen sin 
rapport ledsage af et passende forslag med henblik på 
forlænge den i stk. 2 omhandlede undtagelse for så vidt 
angår knapcellebatterier til høreapparater.« 

2) Artikel 6, stk. 2, affattes således: 

»2. Batterier og akkumulatorer, der ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, men som er markedsført lovligt 
inden datoen for anvendelsen af de respektive forbud i 
artikel 4, kan fortsat markedsføres, så længe lager haves.« 

3) Artikel 10, stk. 4, affattes således: 

»4. Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fast
sætte overgangsordninger for at afhjælpe en medlemsstats 
vanskeligheder ved at opfylde kravene i stk. 2 som følge af 
særlige nationale forhold. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 2. 

For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel fast
sætter Kommissionen ved gennemførelsesretsakter senest 
den 26. september 2007 en fælles metode til beregning 
af det årlige salg af bærbare batterier og akkumulatorer 
til slutbrugere. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 2.«
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( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (EUT L 197 af 
24.7.2012, s. 38). 

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 
16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13). 

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 
om affald (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9). 

( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 
2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 
22.11.2008, s. 3).



4) Artikel 11 affattes således: 

»Artikel 11 

Fjernelse af udtjente batterier og akkumulatorer 

Medlemsstaterne sikrer, at fabrikanter udformer apparater 
på en sådan måde, at udtjente batterier og akkumulatorer 
uden videre kan fjernes. Hvis de ikke let kan fjernes af 
slutbrugeren, sikrer medlemsstaterne, at fabrikanterne 
udformer apparaterne på en sådan måde, at udtjente batte
rier og akkumulatorer let kan fjernes af kvalificerede 
fagfolk, som er uafhængige af fabrikanten. Apparater, 
hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, ledsages 
af en vejledning, der viser, hvordan disse batterier og akku
mulatorer kan fjernes på en sikker måde enten af slutbru
geren eller af uafhængige kvalificerede fagfolk. Om nødven
digt skal vejledningen også oplyse slutbrugeren om arterne 
af det batteri eller den akkumulator, der er indbygget i 
apparatet. 

Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse, når vedva
rende elektricitetsforsyning er nødvendig af hensyn til 
sikkerheden eller ydeevnen eller af medicinske grunde 
eller for at bevare dataintegriteten, og en vedvarende 
forbindelse mellem apparatet og batteriet eller akkumula
toren er nødvendig.« 

5) Artikel 12, stk. 6, affattes således: 

»6. Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter 
senest den 26. marts 2010 nærmere bestemmelser om 
beregning af genvindingseffektivitetssatser. Disse gennem
førelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 24, stk. 2.« 

6) Artikel 12, stk. 7, udgår. 

7) Artikel 15, stk. 3, affattes således: 

»3. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage dele
gerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23a om 
fastsættelse af nærmere bestemmelser som supplement til 
bestemmelserne i nærværende artikels stk. 2, navnlig de 
deri omhandlede kriterier for vurdering af tilsvarende 
omstændigheder.« 

8) Artikel 17 affattes således: 

»Artikel 17 

Registrering 

Medlemsstaterne sikrer, at alle producenter registreres. Regi
strering underlægges de samme proceduremæssige krav i 
alle medlemsstaterne i overensstemmelse med bilag IV.« 

9) Artikel 18, stk. 2, affattes således: 

»2. Medlemsstaterne offentliggør udkastene til undtagel
sesforanstaltninger, jf. stk. 1, og begrundelserne for disse og 
meddeler dem til Kommissionen og de andre medlemssta
ter.« 

10) I artikel 21 foretages følgende ændringer: 

a) Stk. 2 affattes således: 

»2. Medlemsstaterne sikrer, at kapaciteten for alle 
bærbare batterier og akkumulatorer og for bilbatterier 
og -akkumulatorer er anført på dem på en synlig, letlæ
selig og uudslettelig måde senest den 26. september 
2009. Kommissionen tillægges beføjelse til senest den 
26. marts 2009 at vedtage delegerede retsakter i over
ensstemmelse med artikel 23a om fastsættelse af 
nærmere bestemmelser som supplement til dette krav, 
herunder harmoniserede metoder til fastsættelse af kapa
citet og hensigtsmæssig brug.« 

b) Stk. 7 affattes således: 

»7. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23a 
med henblik på at give undtagelser fra mærkningskra
vene i nærværende artikel. Som led i forberedelsen af 
sådanne delegerede retsakter hører Kommissionen de 
relevante interessenter, navnlig producenter, indsamlere, 
genvindings- og behandlingsvirksomheder samt miljø-, 
forbruger- og arbejdstagerorganisationer.« 

11) Artikel 22, stk. 2, affattes således: 

»2. Rapporterne udarbejdes på grundlag af et spørge
skema eller en formular. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter dette spørgeskema eller denne 
formular til disse rapporter. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 2. 
Spørgeskemaet eller formularen sendes til medlemsstaterne 
seks måneder før begyndelsen af den første rapporterings
periode.«
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12) Følgende artikel tilføjes: 

»Artikel 23a 

Udøvelse af de delegerede beføjelser 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. 
artikel 15, stk. 3, og artikel 21, stk. 2 og 7, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra den 
30. december 2013. Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder 
inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig 
en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af 
hver periode. 

3. Den i artikel 15, stk. 3, og artikel 21, stk. 2 og 7, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgø
relse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjel
ser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. 
Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen 
i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, 
der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, 
giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet medde
lelse herom. 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel, 
artikel 15, stk. 3, og artikel 21, stk. 2 og 7, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen 
af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 
eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret Kommissionen om, at 
de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.« 

13) Artikel 24 affattes således: 

»Artikel 24 

Udvalgsprocedure 

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved 
artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF (*). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet 
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
182/2011 (**). 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i 
forordning (EU) nr. 182/2011. 

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommis
sionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, 
stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 anven
des. 

___________ 
(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 

19. november 2008 om affald og om ophævelse af 
visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 

(**) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle 
regler og principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennem
førelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).« 

14) Følgende bilag tilføjes: 

»BILAG IV 

Proceduremæssige krav til registrering 

1. Krav til registrering 

Producenter af batterier og akkumulatorer registreres enten på 
papir eller elektronisk hos de nationale myndigheder eller hos 
de af medlemsstaterne bemyndigede nationale producent
ansvarsorganisationer (i det følgende benævnt »registrerings
organer«). 

Registreringsproceduren kan være en del af en anden producen
tregistreringsprocedure. 

Producenter af batterier og akkumulatorer skal kun registreres 
én gang i en medlemsstat, når de første gang erhvervsmæssigt 
markedsfører batterier og akkumulatorer på denne medlems
stats marked, og de tildeles ved registrering et registreringsnum
mer. 

2. Oplysninger fra producenterne 

Producenter af batterier og akkumulatorer meddeler registre
ringsorganerne følgende oplysninger: 

i) producentens navn og eventuelle varemærker, som 
producenten benytter i den pågældende medlemsstat 

ii) producentens adresse(r): postnummer og sted, gadenavn og 
-nummer, land, URL, telefonnummer samt i givet fald 
producentens kontaktperson, telefaxnummer og e-mail
adresse 

iii) angivelse af den type batterier og akkumulatorer, som 
producenten markedsfører: bærbare batterier og akkumula
torer, industribatterier og -akkumulatorer eller bilbatterier 
og -akkumulatorer
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iv) oplysninger om, hvordan producenten opfylder betingel
serne: individuelt eller kollektivt 

v) registreringsansøgningens dato 

vi) producentens nationale identifikationskode, herunder 
producentens europæiske momsnummer eller nationale 
momsnummer (valgfrit) 

vii) erklæring om, at de meddelte oplysninger er sandfærdige. 

Ved registrering efter punkt 1, andet afsnit, er producenter af 
batterier og akkumulatorer ikke forpligtet til at meddele andre 
oplysninger end dem, der er anført i nr. i)-vii). 

3. Registreringsgebyrer 

Registreringsorganer må kun opkræve registreringsgebyrer, der 
er omkostningsbaserede og rimelige. 

Registreringsorganer, der opkræver registreringsgebyrer, skal 
underrette de kompetente nationale myndigheder om, 
hvordan de beregner gebyrerne. 

4. Ændring af registreringsoplysninger 

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne, hvis de oplysninger, 
som de har meddelt i henhold til punkt 2, nr. i)-vii), ændres, 
underretter det relevante registreringsorgan herom senest en 
måned efter ændringen. 

5. Afregistrering 

Hvis en producent ophører med at være producent i en 
medlemsstat, skal producenten afregistreres ved at underrette 
det relevante registreringsorgan herom.« 

Artikel 2 

Ophævelse af Kommissionens beslutning 2009/603/EF 

Kommissionens beslutning 2009/603/EF ( 1 ) ophæves med virk
ning fra den 1. juli 2015. 

Artikel 3 

Gennemførelse 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktivs 
artikel 1 senest den 1. juli 2015. De meddeler straks Kommis
sionen teksten til disse love og bestemmelser. 

2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde 
en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen 
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvis
ningen fastsættes af medlemsstaterne. 

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de 
vigtigste love og administrative bestemmelser, som de vedtager 
på det område, der er omfattet af dette direktiv. 

Artikel 4 

Ikrafttræden 

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggø
relsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

Artikel 5 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 

Udfærdiget i Strasbourg, den 20. november 2013. 

På Europa-Parlamentets vegne 

M. SCHULZ 
Formand 

På Rådets vegne 

V. LEŠKEVIČIUS 
Formand
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( 1 ) Kommissionens beslutning 2009/603/EF af 5. august 2009 om 
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