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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/56/EU 

av 20. november 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og brukte batterier 

og akkumulatorer med hensyn til omsetning av bærbare batterier og akkumulatorer som inneholder kadmium 

beregnet på bruk i oppladbare elektroverktøyer, og av knappeceller med lavt kvikksølvinnhold, samt om oppheving 

av kommisjonsvedtak 2009/603/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF(3) forbyr 

omsetning av bærbare batterier og akkumulatorer med 

over 0,002 vektprosent kadmium, herunder de som er 

innbygd i apparater. Bærbare batterier og akkumulatorer 

beregnet på bruk i oppladbare elektroverktøyer er 

unntatt fra dette forbudet. 

2. Kommisjonen har vurdert nevnte unntak i samsvar med 

artikkel 4 nr. 4 i direktiv 2006/66/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 10.12.2013,  

s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017,  

s. 35. 

(1) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 140. 

(2) Europaparlamentets holdning av 10. oktober 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. november 2013. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF av 6. september 

2006 om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og 

akkumulatorer, og om oppheving av direktiv 91/157/EØF (EUT L 

266 av 26.9.2006, s. 1). 

3. Nevnte vurdering har ført til den konklusjon at, for å 

gradvis redusere mengden av kadmium som slippes ut i 

miljøet, bør forbudet mot bruken av kadmium utvides til 

bærbare batterier og akkumulatorer beregnet på bruk i 

oppladbare elektroverktøyer ettersom egnede kad-

miumfrie erstatninger til slike typer bruk er tilgjengelige 

på markedet, nemlig nikkelmetallhydrid- og litium-ion-

batteriteknologier. 

4. Det nåværende unntaket for bærbare batterier og 

akkumulatorer beregnet på bruk i oppladbare elektro-

verktøyer bør fortsatt gjelde til 31. desember 2016 for å 

gjøre det mulig for gjenvinningsindustrien og forbru-

kerne langs hele verdikjeden å ytterligere tilpasse seg 

erstatningsteknologiene på tvers av regionene i Unionen 

på en ensartet måte. 

5. Direktiv 2006/66/EF forbyr omsetning av alle batterier 

eller akkumulatorer med over 0,0005 vektprosent 

kvikksølv, uansett om de er innbygd i apparater eller 

ikke. Knappeceller med et kvikksølvinnhold på høyst 

2 vektprosent er imidlertid unntatt fra dette forbudet. 

Unionens knappecellemarked er allerede i ferd med å 

gjennomgå et skifte i retning av kvikksølvfrie 

knappeceller. Det er derfor hensiktsmessig å forby 

omsetning av knappeceller med et kvikksølvinnhold på 

over 0,0005 vektprosent. 

6. Som en konsekvens av Lisboatraktatens ikrafttredelse 

må denne myndigheten justeres i henhold til artikkel 

290 og 291 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV). 

7. For å utfylle eller endre direktiv 2006/66/EF, bør 

Kommisjonen delegeres myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV når det 

gjelder kriterier for vurderingen av likeverdige vilkår 

med hensyn til behandling og gjenvinning utenfor 

Unionen, kapasitetsmerking av bærbare batterier og 

kjøretøybatterier og -akkumulatorer samt unntak fra 

kravene til merking. Det er særlig viktig at Kommisjo-

nen gjennomfører hensiktsmessige samråd i forbindelse 

med det forberedende arbeidet, herunder på 

sakkyndignivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre en samtidig, 

rettidig og hensiktsmessig oversending av relevante 

dokumenter til Europaparlamentet og Rådet.  
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8. Når det er hensiktsmessig, bør kravene til og formatet 

for registreringen av produsenter være i samsvar med 

reglene og formatet for registrering fastsatt i henhold til 

artikkel 16 nr. 3 i del A i vedlegg X til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU(1). 

9. For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

direktiv 2006/66/EF bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet med hensyn til overgangsordninger 

når det gjelder minsteinnsamlingsgrader, en felles 

metode for beregning av det årlige salget av bærbare 

batterier og akkumulatorer til sluttbrukere, nærmere 

regler for beregning av gjenvinningsgrader, og et 

spørreskjema eller et skjema for nasjonale gjennom-

føringsrapporter. Slik myndighet bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(2). 

10. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF(3) ble 

opphevet ved direktiv 2008/98/EF(4) med virkning fra 

12. desember 2010. 

11. Direktiv 2006/66/EF bør derfor endres, 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2006/66/EF gjøres følgende endringer: 

1. I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Forbudet i nr. 1 bokstav a) får ikke anvendelse på 

knappeceller med et kvikksølvinnhold på to vektprosent 

eller lavere før 1. oktober 2015.» 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU av 4. juli 2012 om 

avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) (EUT L 197 av 

24.7.2012, s. 38). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av  

16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 2006 om 

avfall (EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av  

19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver 

(EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3). 

b) Nr. 3 bokstav c) skal lyde: 

«c)  oppladbare elektroverktøyer, dette unntaket får 

med hensyn til oppladbare elektroverktøyer 

anvendelse til 31. desember 2016.» 

c) Nr. 4 skal lyde som følger: 

«4.  Når det gjelder knappeceller til høreapparater, skal 

Kommisjonen fortløpende overvåke unntaket nevnt i 

nr. 2 og senest 1. oktober 2014 rapportere til 

Europaparlamentet og Rådet om tilgjengeligheten av 

knappeceller til høreapparater som er i samsvar med 

nr. 1 bokstav a). Når det er berettiget på grunn av 

manglende tilgjengelighet av knappeceller til 

høreapparater som er i samsvar med nr. 1 bokstav a), 

skal Kommisjonen legge ved sin rapport et hensikts-

messig forslag til forlengelse av unntaket for 

knappeceller til høreapparater nevnt i nr. 2.» 

2. Artikkel 6 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Batterier og akkumulatorer som ikke oppfyller 

kravene i dette direktiv, men som ble lovlig brakt i 

omsetning før datoen for anvendelse av de respektive 

forbudene i artikkel 4, kan fortsatt bringes i omsetning til 

lagrene er tømt.» 

3. Artikkel 10 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kommisjonen kan ved gjennomføringsrettsakter 

fastsette overgangsordninger for å løse problemer som en 

medlemsstat møter i forbindelse med oppfylling av kravene 

i nr. 2 som følge av særlige nasjonale omstendigheter. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten 

med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 24 nr. 2. 

For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkel skal 

Kommisjonen senest 26. september 2007 ved gjennom-

føringsrettsakter fastsette en felles metode for beregning av 

det årlige salget av bærbare batterier og akkumulatorer til 

sluttbrukere. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 24 nr. 2.»  
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4. Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Fjerning av brukte batterier og akkumulatorer 

Medlemsstatene skal påse at produsentene utformer 

apparatene på en slik måte at brukte batterier og akkumu-

latorer lett kan fjernes. Dersom de ikke lett kan fjernes av 

sluttbrukeren, skal medlemsstatene påse at produsentene 

utformer apparatene på en slik måte at brukte batterier og 

akkumulatorer lett kan fjernes av kvalifiserte fagfolk som er 

uavhengige av produsenten. Med apparater som inneholder 

batterier og akkumulatorer skal det følge en bruksanvisning 

som viser hvordan de kan fjernes på en sikker måte, enten 

av sluttbrukeren eller av uavhengige kvalifiserte fagfolk. 

Om nødvendig skal bruksanvisningen også gi sluttbrukeren 

opplysning om hvilken type batteri eller akkumulator 

apparatet inneholder. 

Bestemmelsene i nr. 1 får ikke anvendelse dersom en 

kontinuerlig strømforsyning som krever en permanent 

forbindelse mellom apparatet og batteriet eller akkumu-

latoren, er nødvendig av medisinske årsaker eller av årsaker 

knyttet til sikkerhet, ytelse eller dataintegritet.» 

5. Artikkel 12 nr. 6 skal lyde: 

6.  Kommisjonen skal, ved gjennomføringsrettsakter, 

senest 26. mars 2010 vedta nærmere regler for beregning av 

gjenvinningsgrader. Slike gjennomføringsrettsakter skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 24 nr. 2.» 

6. Artikkel 12 nr. 7 oppheves. 

7. Artikkel 15 nr. 3 skal lyde: 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 23a med henblikk på å 

vedta nærmere regler som utfyller reglene nevnt i nr. 2 i 

denne artikkel, særlig kriterier for vurdering av tilsvarende 

omstendigheter som omhandlet i nevnte nummer.» 

8. Artikkel 17 skal lyde: 

«Artikkel 17 

Registrering 

Medlemsstatene skal sørge for at hver produsent er 

registrert. De samme prosedyremessige krav til registrering 

skal gjelde i hver medlemsstat i samsvar med vedlegg IV.» 

9. Artikkel 18 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene skal offentliggjøre de forslag til 

unntakstiltak som er nevnt i nr. 1 samt begrunnelsen for å 

foreslå dem, og underrette Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om dem.» 

10. I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde som følger: 

«2.  Medlemsstatene skal sørge for at alle bærbare 

batterier og akkumulatorer og alle kjøretøybatterier og 

kjøretøyakkumulatorer er påtrykt opplysninger om 

kapasiteten på en synlig, lesbar og permanent måte 

innen 26. september 2009. Kommisjonen skal gis 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 23a som fastsetter nærmere regler som utfyller 

nevnte krav, herunder harmoniserte metoder for å 

bestemme kapasitet og egnet bruk senest 26. mars 2009.» 

b)  Nr. 7 skal lyde som følger: 

«7.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23a for å 

innvilge unntak fra kravene til merking som er fastsatt i 

denne artikkel. Som ledd i forberedelsen av slike 

delegerte rettsakter skal Kommisjonen rådspørre 

relevante berørte parter, særlig produsenter, innsamlere, 

gjenvinnings- og behandlingsaktører, miljøorgani-

sasjoner, forbrukerorganisasjoner og arbeidstakeror-

ganisasjoner.» 

11. Artikkel 22 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Rapportene skal utarbeides på grunnlag av et 

spørreskjema eller et skjema. Kommisjonen skal ved 

gjennomføringsrettsakter vedta spørreskjemaet eller 

skjemaet for nevnte rapporter. Slike gjennomførings-

rettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med under-

søkelseskomité nevnt i artikkel 24 nr. 2. Spørreskjemaet 

eller skjemaet skal oversendes medlemsstatene seks 

måneder før begynnelsen av den første rapporte-

ringsperioden.»  
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12. Følgende artikkel tilføyes: 

«Artikkel 23a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt 

i artikkel 15 nr. 3 og artikkel 21 nr. 2 og 7, skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 30. desember 

2013. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den 

delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Delegeringen av myndighet skal stilltiende 

forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en forlengelse 

senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 15 nr. 3 

og artikkel 21 nr. 2 og 7 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om 

tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som 

angis i beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen trer i 

kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende eller på et senere tidspunkt som er fastsatt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er i kraft. 

4.  Når Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den umiddelbart og samtidig underrette Europaparlamentet 

og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 15 

nr. 3 og artikkel 21 nr. 2 og 7 skal tre i kraft bare dersom 

verken Europaparlamentet eller Rådet har framsatt 

innsigelser innen en frist på to måneder fra den dagen 

Europaparlamentet og Rådet er underrettet om rettsakten, 

eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før denne 

fristen utløper, har underrettet Kommisjonen om at de ikke 

har innsigelser. Fristen skal forlenges med to måneder på 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ.» 

13. Artikkel 24 skal lyde: 

«Artikkel 24 

Komitéframgangsmåte 

1.  Komiteen skal bistås av komiteen nedsatt ved 

artikkel 39 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF(*) — Nevnte komité skal være en 

komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011(**). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Når komiteen ikke avgir noen uttalelse, skal Kommisjonen 

ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakten og 

artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 

får anvendelse. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av  

19. november 2008 om avfall og om oppheving av 

visse direktiver (EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennom-

føringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13).» 

14. Nytt vedlegg IV skal lyde: 

«VEDLEGG IV 

Prosedyremessige krav til registrering 

1. Krav til registrering 

Produsenter av batterier og akkumulatorer skal 
registreres på papir eller elektronisk hos de nasjonale 
myndigheter eller hos nasjonale produsentorgani-
sasjoner som er godkjent av medlemsstatene, (heretter 
kalt «registreringsorganene» 

Framgangsmåten for registrering kan utgjøre en del av 
en annen framgangsmåte for produsentregistrering. 

Produsenter av batterier og akkumulatorer skal måtte 
registrere seg bare én gang i en medlemsstat, når de på 
yrkesmessig grunnlag for første gang bringer i 
omsetning batterier og akkumulatorer i denne medlems-
staten, og de skal få et registreringsnummer ved 
registreringen. 

2. Opplysninger som skal gis av produsentene 

Produsenter av batterier og akkumulatorer skal gi 
registreringsorganene følgende opplysninger: 

i)  Produsentens navn og eventuelle varenavn som 
produsenten bruker i sin virksomhet i medlems-
staten. 

ii)  Produsentens adresse eller adresser: postnummer og 
poststed, gatenavn og gatenummer, land, Internett-
adresse (URL) og telefonnummer, samt eventuelt 
produsentens kontaktperson, telefaksnummer og e-
postadresse. 

iii) Angivelse av hvilken type batterier og 
akkumulatorer som produsenten bringer i om-
setning: bærbare batterier og akkumulatorer, 
industribatterier og -akkumulatorer eller kjøretøy-
batterier og -akkumulatorer. 
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iv) Opplysning om hvordan produsenten oppfyller sitt 
ansvar: gjennom en individuell eller kollektiv 
ordning. 

v) Datoen for søknaden om registrering. 

vi) Produsentens nasjonale identifikasjonsnummer, 
inklusive produsentens europeiske registrerings-
nummer for avgift eller nasjonale registrerings-
nummer for avgift (valgfritt). 

vii) Erklæring om at de framlagte opplysningene er 
korrekte. 

Ved registrering som omhandlet i punkt 1 annet ledd 
skal produsentene av batterier og akkumulatorer ikke 
være forpliktet til å gi andre opplysninger enn dem som 
er oppført i punkt 2 i)-vii). 

3. Registreringsgebyrer 

Registreringsorganene kan kreve registreringsgebyrer, 
forutsatt at disse er beregnet på grunnlag av kostnadene 
og er forholdsmessige. 

Registreringsorganer som krever registreringsgebyrer, 
skal underrette vedkommende nasjonale myndigheter 
om metoden for beregning av disse gebyrene. 

4.  Endring av registrerte opplysninger 

Medlemsstatene skal sikre at produsentene ved endring 
av opplysningene som er gitt i samsvar med punkt 2 i)-
vii), underretter vedkommende registreringsorgan om 
dette senest en måned etter endringen. 

5.  Avregistrering 

Dersom en produsent slutter å være produsent i en 
medlemsstat, skal produsenten avregistrere seg ved å 
underrette vedkommende registreringsorgan om sin nye 
situasjon.» 

Artikkel 2 

Oppheving av kommisjonsvedtak 2009/603/EF 

Kommisjonsvedtak 2009/603/EF(1) oppheves med virkning fra 
1. juli 2015. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2009/603/EF av 5. august 2009 om fastsettelse 

av krav til registrering av produsenter av batterier og akkumula-

torer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF 

(EUT L 206 av 8.8.2009, s. 13). 

Artikkel 3 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. juli 2015 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene. 

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

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 20. november 2013. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

V. LEŠKEVIČIUS 

Formann 
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