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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU
av den 20 november 2013
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer
och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av bärbara
batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i
sladdlösa elektriska handverktyg och knappceller med låg kvicksilverhalt och om upphävande av
kommissionens beslut 2009/603/EG
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(3)

Denna översyn har lett till slutsatsen att, för att gradvis
minska mängden kadmium som släpps ut i miljön, bör
förbudet mot att använda kadmium utvidgas till bärbara
batterier och ackumulatorer som är avsedda att användas
i sladdlösa elektriska handverktyg, eftersom lämpliga kad
miumfria ersättningar för sådana tillämpningar är till
gängliga på marknaden, nämligen nickelmetallhydridoch litiumjonbatteriteknik.

(4)

Det existerande undantaget för bärbara batterier och ac
kumulatorer som är avsedda att användas i sladdlösa
elektriska handverktyg bör fortsätta att tillämpas till
och med den 31 december 2016 för att göra det möjligt
för återvinningsindustrin och konsumenter längs hela
värdekedjan att ytterligare anpassa sig till den relevanta
ersättande tekniken inom unionens samtliga regioner på
ett enhetligt sätt.

(5)

I direktiv 2006/66/EG förbjuds utsläppande på mark
naden av alla batterier och ackumulatorer som innehåller
mer än 0,0005 % kvicksilver per viktenhet, oavsett om
de ingår i apparater eller inte. Knappceller med en kvick
silverhalt som inte överstiger 2 % per viktenhet är emel
lertid undantagna från detta förbud. Unionsmarknaden
för knappceller håller redan på att genomgå ett skifte
mot kvicksilverfria knappceller. Det är därför lämpligt
att förbjuda marknadsföring av knappceller med en
kvicksilverhalt som överstiger 0,0005 % per viktenhet.

(6)

Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande behöver de
befogenheter som tilldelas kommissionen enligt direktiv
2006/66/EG anpassas till artiklarna 290 och 291 i för
draget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-för
draget).

(7)

I syfte att komplettera eller ändra direktiv 2006/66/EG,
bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290
i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avse
ende på kriterier för bedömning av motsvarande förhål
landen vad gäller behandling och återvinning utanför
unionen, kapacitetsmärkning av bärbara batterier, bilbat
terier och ackumulatorer samt undantag från märknings
kraven. Det är av särskild betydelse att kommissionen
genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbe
te, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder
och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta
handlingar översänds till Europaparlamentet och rådet
och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt
sätt.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio
nella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/66/EG (3) förbjuds utsläppande på marknaden av
bärbara batterier och ackumulatorer, inklusive sådana
som ingår i apparater, som innehåller mer än 0,002 %
kadmium per viktenhet. Bärbara batterier och ackumula
torer som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska
handverktyg är emellertid undantagna från det förbudet.

Kommissionen har sett över detta undantag i enlighet
med artikel 4.4 i direktiv 2006/66/EG.

(1) EUT C 229, 31.7.2012, s. 140.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 oktober 2013 (ännu ej
offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 15 november 2013.
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 sep
tember 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade bat
terier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv
91/157/EEG (EUT L 266, 26.9.2006, s. 1).
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När så är lämpligt bör kraven och formaten för registre
ring av producenter överensstämma med regler och for
mat för registrering enligt artikel 16.3 i och del A i bilaga
X till Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/19/EU (1).

För att säkerställa enhetliga villkor för att genomföra
direktiv 2006/66/EG bör kommissionen ges genomföran
debefogenheter med avseende på övergångsbestämmelser
om lägsta insamlingsnivåer, en gemensam metod för be
räkningen av den årliga försäljningen av bärbara batterier
och ackumulatorer till slutanvändarna, närmare regler för
beräkningen av återvinningsgrad och ett frågeformulär
eller en förlaga för nationella genomföranderapporter.
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (2).

(10)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (3)
upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direk
tiv 2008/98/EG (4) med verkan från och med den 12 de
cember 2010.

(11)

Direktiv 2006/66/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.
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b) Punkt 3 c ska ersättas med följande:

”c) sladdlösa elektriska handverktyg, detta undantag med
avseende på sladdlösa elektriska handverktyg ska till
lämpas till och med den 31 december 2016.”

c) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.
När det gäller knappceller för hörapparater ska
kommissionen bevaka det undantag som avses i punkt
2 och senast den 1 oktober 2014 rapportera till Euro
paparlamentet och rådet om tillgången på sådana
knappceller för hörapparater som stämmer överens
med punkt 1 a. Om det är motiverat med hänsyn till
att tillgången på knappceller för hörapparater som stäm
mer överens med punkt 1 a är otillräcklig, ska kommis
sionen låta sin rapport åtföljas av ett lämpligt förslag om
förlängning av undantaget för knappceller för hörappa
rater som avses i punkt 2.”

2. Artikel 6.2 ska ersättas med följande:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 2006/66/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

”2.
Batterier och ackumulatorer som inte uppfyller kra
ven i detta direktiv, men som lagligen har släppts ut på
marknaden före den dag då respektive förbud i artikel 4 ska
börja tillämpas, får saluföras till dess lagren är slut.”

3. Artikel 10.4 ska ersättas med följande:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.
Det i punkt 1 a angivna förbudet ska inte omfatta
knappceller med en kvicksilverhalt som inte överstiger
2 % per viktenhet förrän den 1 oktober 2015.”
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli
2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elek
tronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den
16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer
för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april
2006 om avfall (EUT L 114, 27.4.2006, s. 9).
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 no
vember 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT
L 312, 22.11.2008, s. 3).

”4.
Kommissionen får genom genomförandeakter fast
ställa övergångsbestämmelser för att hantera svårigheter
som en medlemsstat ställs inför när det gäller att uppfylla
kraven i punkt 2 på grund av särskilda nationella förhål
landen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med
det granskningsförfarande som avses i artikel 24.2.

För att säkerställa enhetlig tillämpning av denna artikel ska
kommissionen genom genomförandeakter senast den
26 september 2007 fastställa en gemensam metod för be
räkningen av den årliga försäljningen av bärbara batterier
och ackumulatorer till slutanvändarna. Dessa genomföran
deakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande
som avses i artikel 24.2.”
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9. Artikel 18.2 ska ersättas med följande:

4. Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11
Avlägsnande
mulatorer

av

förbrukade

batterier

och

acku

Medlemsstaterna ska se till att tillverkare utformar apparater
på ett sådant sätt att förbrukade batterier och ackumulato
rer lätt kan avlägsnas. Om de inte lätt kan avlägsnas av
slutanvändaren ska medlemsstaterna se till att tillverkarna
ger apparaterna en sådan utformning att förbrukade batte
rier och ackumulatorer lätt kan avlägsnas av behöriga fack
män som är oberoende av tillverkaren. Alla apparater som
innehåller batterier och ackumulatorer ska åtföljas av en
bruksanvisning som visar hur dessa batterier och ackumu
latorer kan tas ut på ett säkert sätt antingen av slutanvän
daren eller av behöriga fackmän som är oberoende av till
verkaren. Bruksanvisningen ska, i förekommande fall, också
upplysa slutanvändaren om vilken typ av batteri eller ac
kumulator som apparaten innehåller.

Bestämmelserna som anges i första stycket ska inte till
lämpas om kontinuerlig strömförsörjning är nödvändig av
skäl som rör säkerhet, prestanda, medicinska hänsyn eller
dataintegritet och detta förutsätter en fast koppling mellan
batteriet eller ackumulatorn och apparaten.”

5. Artikel 12.6 ska ersättas med följande:

”6.
Kommissionen ska, genom genomförandeakter, se
nast den 26 mars 2010 anta närmare bestämmelser om
beräkningen av återvinningsgraden. Dessa genomförandeak
ter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som
avses i artikel 24.2.”

6. Artikel 12.7 ska utgå.

7. Artikel 15.3 ska ersättas med följande:

”3.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delege
rade akter i enlighet med artikel 23a med avseende på
fastställande av närmare bestämmelser som kompletterar
de bestämmelser som avses i punkt 2 i denna artikel, sär
skilt kriterier för bedömning av motsvarande förhållanden i
enlighet med vad som där avses.”

”2.
Medlemsstaterna ska offentliggöra de förslag till un
dantagsåtgärder som avses i punkt 1 liksom skälen till att
föreslå dem och ska anmäla dem till kommissionen och
övriga medlemsstater.”

10. Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.
Medlemsstaterna ska se till att kapaciteten hos alla
bärbara batterier och bilbatterier anges på produkterna
på ett synligt, lättläst och outplånligt sätt senast den
26 september 2009. Kommissionen ska ges befogenhet
att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23a om
fastställande av närmare bestämmelser som kompletterar
detta krav, däribland harmoniserade metoder för faststäl
lande av kapacitet och lämplig användning senast den
26 mars 2009.”

b) Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta dele
gerade akter i enlighet med artikel 23a för att bevilja
undantag från de märkningskrav som fastställs i denna
artikel. Som ett led i förberedelserna inför sådana dele
gerade akter ska kommissionen samråda med berörda
aktörer, särskilt producenter, personer som arbetar med
insamling, återvinning och behandling, miljö- och kon
sumentorganisationer och arbetstagarorganisationer.”

11. Artikel 22.2 ska ersättas med följande:

8. Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17
Registrering
Medlemsstaterna ska se till att varje producent är registre
rad. Registreringen ska omfattas av samma formföreskrifter
i varje medlemsstat i enlighet med bilaga IV.”

”2.
Rapporterna ska upprättas på grundval av ett fråge
formulär eller en förlaga. Kommissionen ska, genom ge
nomförandeakter, fastställa frågeformuläret eller förlagan
för dessa rapporter. Dessa genomförandeakter ska antas i
enlighet med det granskningsförfarande som avses i arti
kel 24.2. Frågeformuläret eller förlagan ska skickas till med
lemsstaterna sex månader innan den första rapporterings
perioden inleds.”
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12. Följande artikel ska läggas till:

”Artikel 23a
Utövande av delegering
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kom
missionen med förbehåll för de villkor som anges i denna
artikel.

2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i
artiklarna 15.3, 21.2 och 21.7 ska ges till kommissionen
för en period av fem år från och med den 30 december
2013. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delege
ringen av befogenhet senast nio månader före utgången av
perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom
tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd,
såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en
sådan förlängning senast tre månader före utgången av
perioden i fråga.

10.12.2013

2.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i för
ordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissio
nen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4
tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

___________
(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av
den 19 november 2008 om avfall och om upphävande
av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
(**) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande
av allmänna regler och principer för medlemsstaternas
kontroll av kommissionens utövande av sina genom
förandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”
14. Följande bilaga ska läggas till:
”BILAGA IV
Formföreskrifter för registrering

3.
Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna
15.3, 21.2 och 21.7 får när som helst återkallas av Euro
paparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär
att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att
det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller
vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte
giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska
den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.
En delegerad akt som antas enligt artiklarna 15.3,
21.2 och 21.7 ska träda i kraft endast om varken Europa
parlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den
delegerade akten inom en period av två månader från
den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet,
eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången
av den perioden, har underrättat kommissionen om att de
inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med
två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

1. Registreringskrav
Registrering av producenter av batterier och ackumulatorer ska
ske elektroniskt eller i pappersform hos de nationella myndig
heter eller hos de nationella producentorganisationer som god
känts av medlemsstaterna (nedan kallade registreringsorgan).

Registreringsförfarandet kan vara en del av ett annat registre
ringsförfarande från producentens sida.

Producenter av batterier och ackumulatorer behöver bara regi
strera sig en gång i en medlemsstat där de yrkesmässigt släpper
ut batterier och ackumulatorer på medlemsstatens marknad för
första gången, och de ska få ett registreringsnummer vid regi
streringen.

2. Information som tillverkarna ska tillhandahålla
Producenter av batterier och ackumulatorer ska lämna följande
information till registreringsorganen:

i) Producentens namn och eventuella varumärken som pro
ducenten använder i medlemsstaten.

13. Artikel 24 ska ersättas med följande:

”Artikel 24
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen ska biträdas av den kommitté som
inrättats genom artikel 39 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/98/EG (*). Denna kommitté ska vara en kom
mitté i den mening som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 182/2011 (**).

ii) Producentens adress(er): postnummer och ort, gatunamn
och -nummer, land, webbadress, telefonnummer samt, i
förekommande fall, en kontaktperson hos producenten,
faxnummer och e-postadress.

iii) Angivelse av vilken typ av batterier och ackumulatorer som
producenten släpper ut på marknaden: bärbara batterier
och ackumulatorer, industribatterier och -ackumulatorer
eller bilbatterier och -ackumulatorer.
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iv) Information om hur tillverkaren uppfyller sina åligganden:
genom ett individuellt eller kollektivt system.
v) Dag för ansökan om registrering.
vi) Producentens nationella identifieringskod, inklusive pro
ducentens europeiska skattenummer eller nationella skatte
nummer (inte obligatoriskt).
vii) Förklaring om den lämnade informationens sanningsenlig
het.
Vid den registrering som avses i punkt 1 andra stycket behöver
producenterna av batterier och ackumulatorer inte lämna an
nan information än den som anges i punkt 2 i–vii.
3. Registreringsavgifter
Registreringsorgan får bara ta ut registreringsavgifter om de är
kostnadsbaserade och proportionella.
Registreringsorgan som tar ut registreringsavgifter ska infor
mera den behöriga nationella myndigheten om vilken kostnads
beräkning avgiften baseras på.
4. Ändring av registreringsuppgifter
Medlemsstaterna ska se till att producenterna, om de uppgifter
som de har lämnat i enlighet med punkt 2 i–vii ändras, under
rättar det berörda registreringsorganet om detta inom en må
nad efter ändringen.
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Artikel 3
Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1
i detta direktiv senast den 1 juli 2015. De ska genast överlämna
texterna till dessa bestämmelser till kommissionen.
2.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de in
nehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
3.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i den nationella lagstiftningen som
de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 4
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 5
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

5. Avregistrering
Om en producent upphör att vara producent i en medlemsstat
ska vederbörande avregistreras genom att underrätta det be
rörda registreringsorganet om detta.”

Utfärdat i Strasbourg den 20 november 2013.

Artikel 2
Upphävande av kommissionens beslut 2009/603/EG
Kommissionens beslut 2009/603/EG (1) ska upphöra att gälla
med verkan från och med den 1 juli 2015.

(1) Kommissionens beslut 2009/603/EG av den 5 augusti 2009 om
fastställande av registreringskrav för producenter av batterier och
ackumulatorer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/66/EG (EUT L 206, 8.8.2009, s. 13).

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS

Ordförande

Ordförande

