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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/157/EØF av 18. mars 1991
om batterier og akkumulatorer som inneholder visse farlige
stoffer(1), særlig artikkel 10, og

ut fra følgende betraktninger:

Innenfor rammen av tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og
Sverige, særlig artikkel 69 og 112, er det fastsatt at
bestemmelsene om de kvikksølvholdige batteriene nevnt i
artikkel 3 i direktiv 91/157/EØF bør revideres i samsvar med
fellesskapsprosedyrene i løpet av en fireårsperiode fra
tiltredelsesdatoen.

For at et høyt miljøvernnivå skal oppnås, bør markedsføringen
av visse batterier forbys på grunn av kvikksølvmengden de
inneholder. For at virkningen på miljøet skal bli størst mulig,
bør dette forbudet også omfatte apparater som har slike
batterier og akkumulatorer innebygd. Et slikt forbud kan få den
positive virkningen at det gjør gjenvinning av batterier lettere.

Den tekniske utviklingen av alternative batterier uten
tungmetaller bør tas i betraktning.

Direktiv 91/157/EØF bør derfor endres.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
komitéen nedsatt ved artikkel 18 i rådsdirektiv 75/442/EØF av
15. juli 1975 om avfall(2), sist endret ved kommisjonsvedtak
96/350/EF(3) –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 91/157/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 3 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal fra og med 1. januar 2000
forby markedsføring av batterier og akkumulatorer som
inneholder mer enn 0,0005 vektprosent kvikksølv,
herunder de tilfeller der slike batterier og akkumulatorer
er innebygd i apparater. Knappeceller og batterier bygd
opp av knappeceller med et kvikksølvinnhold på 2
vektprosent eller mindre, skal unntas fra dette forbud.»

2. Vedlegg I erstattes med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 1. januar 2000 vedta og kunngjøre
de bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene. 

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1998.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen 

KOMMISJONSDIREKTIV 98/101/EF

av 22. desember 1998

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 91/157/EØF om batterier og
akkumulatorer som inneholder visse farlige stoffer(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 1 av 5.1.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/1999 av 26. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 78 av 26.3.1991, s. 38.

(2) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 47.

(3) EFT L 135 av 6.6.1996, s. 32.



VEDLEGG

«VEDLEGG I

Følgende batterier og akkumulatorer omfattes av dette direktiv:

1. Batterier og akkumulatorer som markedsføres fra og med 1. januar 1999, og som inneholder mer enn
0,0005 vektprosent kvikksølv.

2. Batterier og akkumulatorer som markedsføres fra og med 18. september 1992, og som inneholder:

– mer enn 25 mg kvikksølv per celle, med unntak av alkaliske mangandioksidbatterier, 

– mer enn 0,025 vektprosent kadmium,

– mer enn 0,4 vektprosent bly.

3. Alkaliske mangandioksidbatterier som inneholder mer enn 0,025 vektprosent kvikksølv, og som
markedsføres fra og med 18. september 1992.»
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