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Ændringsforslag 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Formålet med dette direktiv er at 
bidrage til en bæredygtig produktion og et 
bæredygtigt forbrug ved i første række at 
forebygge frembringelse af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 
desuden genbruge, genanvende og på 
anden måde nyttiggøre dette affald for at 
nedbringe den affaldsmængde, der skal 
bortskaffes, og bidrage til en effektiv 
ressourceudnyttelse. Det sigter også mod 
bedre miljøpræstationer hos alle aktører, 
der er involveret i elektrisk og elektronisk 
udstyrs livscyklus, f.eks. producenter, 
distributører og forbrugere, og især de 
aktører, som er direkte involveret i 
indsamlingen og behandlingen af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr. Navnlig 
kan forskellige holdninger i 
medlemsstaterne til princippet om 
producentansvar medføre betydelige 
skævheder i den økonomiske byrde for 
erhvervslivets aktører. Forskellige 
foranstaltninger til håndtering af WEEE i 
de forskellige medlemsstater er en hæmsko 
for en effektiv genanvendelsespolitik. 
Væsentlige kriterier bør derfor fastlægges 
på fællesskabsplan.

(7) Formålet med dette direktiv er at 
bidrage til en bæredygtig produktion og et 
bæredygtigt forbrug ved i første række at 
forebygge frembringelse af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 
desuden genbruge, genanvende og på 
anden måde nyttiggøre dette affald for at 
nedbringe den affaldsmængde, der skal 
bortskaffes, og bidrage til en effektiv 
ressourceudnyttelse og genfinding af 
strategiske råmaterialer. Det sigter også 
mod bedre miljøpræstationer hos alle 
aktører, der er involveret i elektrisk og 
elektronisk udstyrs livscyklus, f.eks. 
producenter, distributører og forbrugere, og 
især de aktører, som er direkte involveret i 
indsamlingen og behandlingen af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr. Navnlig 
kan forskellige holdninger i 
medlemsstaterne til princippet om 
producentansvar medføre betydelige 
skævheder i den økonomiske byrde for 
erhvervslivets aktører. Forskellige 
foranstaltninger til håndtering af WEEE i 
de forskellige medlemsstater er en hæmsko 
for en effektiv genanvendelsespolitik. 
Væsentlige kriterier bør derfor fastlægges 
på fællesskabsplan.

Or. en

Begrundelse

WEEE gør det muligt at få de strategiske råmaterialer i elektriske og elektroniske produkter 
tilbage i materialestrømmen.
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Ændringsforslag 43
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Formålet med dette direktiv er at 
bidrage til en bæredygtig produktion og et 
bæredygtigt forbrug ved i første række at 
forebygge frembringelse af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 
desuden genbruge, genanvende og på 
anden måde nyttiggøre dette affald for at 
nedbringe den affaldsmængde, der skal 
bortskaffes, og bidrage til en effektiv 
ressourceudnyttelse. Det sigter også mod 
bedre miljøpræstationer hos alle aktører, 
der er involveret i elektrisk og elektronisk 
udstyrs livscyklus, f.eks. producenter, 
distributører og forbrugere, og især de 
aktører, som er direkte involveret i 
indsamlingen og behandlingen af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr. Navnlig 
kan forskellige holdninger i 
medlemsstaterne til princippet om 
producentansvar medføre betydelige 
skævheder i den økonomiske byrde for 
erhvervslivets aktører. Forskellige 
foranstaltninger til håndtering af WEEE i 
de forskellige medlemsstater er en hæmsko 
for en effektiv genanvendelsespolitik. 
Væsentlige kriterier bør derfor fastlægges 
på fællesskabsplan.

(7) Formålet med dette direktiv er at 
bidrage til en bæredygtig produktion og et 
bæredygtigt forbrug ved i første række at 
forebygge frembringelse af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 
desuden genbruge, genanvende og på 
anden måde nyttiggøre dette affald for at 
nedbringe den affaldsmængde, der skal 
bortskaffes, og bidrage til en effektiv 
ressourceudnyttelse. Det sigter også mod 
bedre miljøpræstationer hos alle aktører, 
der er involveret i elektrisk og elektronisk 
udstyrs livscyklus, f.eks. producenter, 
distributører og forbrugere, og især de 
aktører, som er direkte involveret i 
indsamlingen og behandlingen af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr. Navnlig 
kan forskellige holdninger i 
medlemsstaterne til princippet om 
producentansvar medføre betydelige 
skævheder i den økonomiske byrde for 
erhvervslivets aktører. Forskellige 
foranstaltninger til håndtering af WEEE i 
de forskellige medlemsstater er en hæmsko 
for en effektiv genanvendelsespolitik. 
Væsentlige kriterier bør derfor fastlægges 
på fællesskabsplan, og der bør udvikles 
harmoniserede standarder for indsamling 
og håndtering.

Or. en

Begrundelse

Harmoniserede standarder ville gøre indsamlingen og behandlingen lettere og også bidrage 
til bedre overvågning og indberetning.
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Ændringsforslag 44
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Dette direktiv bør omfatte alt elektrisk 
og elektronisk udstyr, der anvendes af 
forbrugerne, og elektrisk og elektronisk 
udstyr til erhvervsmæssig brug. Dette 
direktiv bør ikke berøre sikkerheds- og 
sundhedskrav i fællesskabslovgivningen til 
beskyttelse af aktører, der kommer i 
kontakt med WEEE, eller Fællesskabets 
særlovgivning om affaldshåndtering, 
navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 
om batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer, og 
fællesskabslovgivningen om 
produktdesign, bl.a. Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2005/32/EF om 
rammerne for fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design af energiforbrugende 
produkter og om ændring af Rådets 
direktiv 92/42/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF 
og 2000/55/EF.

(10) Dette direktiv bør omfatte alt elektrisk 
og elektronisk udstyr, der anvendes af 
forbrugerne, og elektrisk og elektronisk 
udstyr til erhvervsmæssig brug. Dette 
direktiv bør ikke berøre sikkerheds- og 
sundhedskrav i fællesskabslovgivningen til 
beskyttelse af aktører, der kommer i 
kontakt med WEEE, eller Fællesskabets 
særlovgivning om affaldshåndtering, 
navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 
om batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer, og 
fællesskabslovgivningen om 
produktdesign, bl.a. Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2005/32/EF om 
rammerne for fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design af energiforbrugende 
produkter og om ændring af Rådets 
direktiv 92/42/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF 
og 2000/55/EF. Bl.a. skal faste industrielle 
storanlæg undtages fra 
anvendelsesområdet, eftersom disse er fast 
installeret og anvendes permanent på et 
sted, installeres og demonteres af fagfolk, 
og der dermed er tale om en reguleret 
affaldsstrøm. Dette skal også gælde for 
store stationære industriværktøjer, som 
installeres til at anvendes på et bestemt
sted. Også mobile maskiner, der 
udelukkende benyttes af professionelle 
brugere, skal undtages, da disse ligeledes 
demonteres og bortskaffes af fagfolk, og 
der dermed er tale om en reguleret 
affaldsstrøm. 

Or. de
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Begrundelse

Både de faste anlæg og store stationære værktøjer, mobile maskiner udelukkende til 
professionelle brugere og de fotovoltaiske moduler udgør regulerede affaldsstrømme, og der 
er således ikke nogen risiko for, at de ikke bortskaffes særskilt og ubehandlet.

Ændringsforslag 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Fra anvendelsesområdet skal 
undtages anlæg og produkter, der er fast 
forbundet med en bygning, og som leverer 
rum- og procesopvarmning, køling eller 
varmt vand, eftersom disse er fast 
installeret og anvendes permanent på et 
sted, installeres og demonteres af fagfolk, 
og der dermed er tale om en reguleret 
affaldsstrøm.

Or. de

Begrundelse

Apparater, som er en fast bestanddel af en bygning, udformes, installeres permanent og 
stationært, vedligeholdes under kontinuerlig drift, demonteres efter endt brug og genvindes af 
uddannede specialister.

Ændringsforslag 46
Chris Davies

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Særskilt indsamling af WEEE er en 
forudsætning for at sikre, at sådant affald 
underkastes særlig behandling og 
genanvendes, og at det fastsatte 
beskyttelsesniveau for menneskers sundhed 

(13) Særskilt indsamling af WEEE er en 
forudsætning for at sikre, at sådant affald 
underkastes særlig behandling og 
genanvendes, og at det fastsatte 
beskyttelsesniveau for menneskers sundhed 
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og for miljøet i Fællesskabet kan nås. 
Forbrugerne må bidrage aktivt til denne 
indsamling og bør tilskyndes til at 
returnere WEEE. I dette øjemed bør der 
oprettes hensigtsmæssige anlæg til 
returnering af WEEE, herunder offentlige 
indsamlingssteder, hvor private 
husholdninger i det mindste kan returnere 
deres affald gratis. Distributørerne spiller 
en vigtig rolle i bestræbelserne på at gøre 
WEEE-indsamlingen til en succes.

og for miljøet i Fællesskabet kan nås. 
Forbrugerne må bidrage aktivt til denne 
indsamling og bør tilskyndes til at 
returnere WEEE. I dette øjemed bør der 
oprettes hensigtsmæssige anlæg til 
returnering af WEEE, herunder offentlige 
indsamlingssteder, hvor private 
husholdninger i det mindste kan returnere 
deres affald gratis. Distributørerne, 
kommunerne og 
genanvendelsesvirksomhederne spiller 
alle en vigtig rolle i bestræbelserne på at 
gøre WEEE-indsamlingen og -
behandlingen til en succes og bør derfor 
underlægges kravene i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Understreger betydningen af at sikre, at alle WEEE-aktører, som er involveret i indsamlingen 
og behandlingen af WEEE, forventes at overholde denne lovgivning.

Ændringsforslag 47
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med henblik på at nå det fastsatte 
beskyttelsesniveau og de harmoniserede 
miljømålsætninger i EF bør 
medlemsstaterne træffe passende 
foranstaltninger til at minimere 
bortskaffelse af WEEE sammen med 
usorteret husholdningsaffald og nå et højt
niveau for særskilt indsamling af WEEE. 
For at sikre, at medlemsstaterne bestræber 
sig på at indføre effektive 
indsamlingsordninger, bør de pålægges at 
nå et højt niveau for indsamling af WEEE, 
dette gælder navnlig udstyr til køling og 
frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 

(14) Med henblik på at nå det fastsatte 
beskyttelsesniveau og de harmoniserede 
miljømålsætninger i EF bør 
medlemsstaterne træffe passende 
foranstaltninger til at minimere 
bortskaffelse af WEEE sammen med 
usorteret husholdningsaffald og nå et højt 
niveau for særskilt indsamling af WEEE. 
For at sikre, at medlemsstaterne bestræber 
sig på at indføre effektive 
indsamlingsordninger, bør de pålægges at 
nå et højt niveau for indsamling af WEEE, 
dette gælder navnlig udstyr til køling og 
frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
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fluorholdige drivhusgasser som følge af 
dettes betydelige miljøpåvirkning og i lyset 
af de forpligtelser, som er indeholdt i 
forordning (EF) nr. 2037/2000 og 
forordning (EF) nr. 842/2006. Data fra 
konsekvensanalysen viser, at 65 % af det 
elektriske og elektroniske udstyr, der 
bringes i omsætning, allerede nu indsamles 
særskilt, men mere end halvdelen af dette 
vil kunne gå tabt som følge af en ukorrekt 
behandling og illegal eksport. Dette 
medfører et tab af værdifulde sekundære 
råmaterialer og miljøforringelser. For at 
undgå dette, er der behov for at fastsætte et 
ambitiøst indsamlingsmål.

fluorholdige drivhusgasser som følge af 
dettes betydelige miljøpåvirkning og i lyset 
af de forpligtelser, som er indeholdt i 
forordning (EF) nr. 2037/2000 og 
forordning (EF) nr. 842/2006. Data fra 
konsekvensanalysen viser, at 65 % af det 
elektriske og elektroniske udstyr, der 
bringes i omsætning, allerede nu indsamles 
særskilt, men mere end halvdelen af dette 
vil kunne gå tabt som følge af en ukorrekt 
behandling og illegal eksport. Dette 
medfører et tab af værdifulde sekundære 
råmaterialer og miljøforringelser. For at 
undgå dette, er der behov for at fastsætte et 
ambitiøst indsamlingsmål. Det er 
væsentligt at sikre, at der i henhold til 
overholdelsesordningerne ydes passende 
og løbende kompensation til de relevante 
lokale og regionale myndigheder for 
eventuelle økonomiske eller 
administrative byrder i forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv frem for 
et eventuelt fastsat beløb i starten af 
gennemførelsesprocessen.

Or. en

Begrundelse

Lokale og regionale organer er i mange medlemsstater ansvarlige for at sikre, at der 
indsamles WEEE. Der skal derfor i overholdelsesordningerne tages højde for en passende 
kompensation under gennemførelsen af direktivet og ikke kun én gang eller lejlighedsvist.

Ændringsforslag 48
Chris Davies

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med henblik på at nå det fastsatte 
beskyttelsesniveau og de harmoniserede 
miljømålsætninger i EF bør 
medlemsstaterne træffe passende 
foranstaltninger til at minimere 

(14) Med henblik på at nå det fastsatte 
beskyttelsesniveau og de harmoniserede 
miljømålsætninger i EF bør 
medlemsstaterne træffe passende 
foranstaltninger til at minimere 
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bortskaffelse af WEEE sammen med 
usorteret husholdningsaffald og nå et højt 
niveau for særskilt indsamling af WEEE. 
For at sikre, at medlemsstaterne bestræber 
sig på at indføre effektive 
indsamlingsordninger, bør de pålægges at 
nå et højt niveau for indsamling af WEEE,
dette gælder navnlig udstyr til køling og 
frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser som følge af 
dettes betydelige miljøpåvirkning og i lyset 
af de forpligtelser, som er indeholdt i 
forordning (EF) nr. 2037/2000 og 
forordning (EF) nr. 842/2006. Data fra 
konsekvensanalysen viser, at 65 % af det 
elektriske og elektroniske udstyr, der 
bringes i omsætning, allerede nu indsamles 
særskilt, men mere end halvdelen af dette 
vil kunne gå tabt som følge af en ukorrekt 
behandling og illegal eksport. Dette 
medfører et tab af værdifulde sekundære 
råmaterialer og miljøforringelser. For at 
undgå dette, er der behov for at fastsætte et 
ambitiøst indsamlingsmål.

bortskaffelse af WEEE sammen med 
usorteret husholdningsaffald og nå et højt 
niveau for særskilt indsamling af WEEE. 
For at sikre, at medlemsstaterne bestræber 
sig på at indføre effektive 
indsamlingsordninger, bør de pålægges at 
nå et højt niveau for indsamling af WEEE, 
dette gælder navnlig udstyr til køling og 
frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser som følge af 
dettes betydelige miljøpåvirkning og i lyset 
af de forpligtelser, som er indeholdt i 
forordning (EF) nr. 2037/2000 og 
forordning (EF) nr. 842/2006. Data fra 
konsekvensanalysen viser, at 65 % af det 
elektriske og elektroniske udstyr, der 
bringes i omsætning, allerede nu indsamles 
særskilt, men mere end halvdelen af dette 
vil kunne gå tabt som følge af en ukorrekt 
behandling og illegal eksport, eller 
behandles forsvarligt, men de behandlede 
mængder blev ikke indberettet. Dette 
medfører et tab af værdifulde sekundære 
råmaterialer og miljøforringelser og 
levering af uoverensstemmende data. For 
at undgå dette, er der behov for at fastsætte 
et ambitiøst indsamlingsmål, at forpligte 
alle aktører, der indsamler WEEE, til at 
sikre en miljømæssig fornuftig 
behandling heraf, og at anmode dem om 
at indberette de mængder, der er 
indsamlet, håndteret og behandlet. Det er 
af afgørende betydning, at 
medlemsstaterne sikrer en effektiv 
håndhævelse af direktivet, navnlig hvad 
angår kontrol med brugt EEE, der sendes 
til tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Tekst, der udbygger ordførerens forslag og lægger vægt på betydningen af dataindsamling, 
effektiv håndhævelse og inddragelse af aktører, som er involveret i indsamlingen og 
behandlingen af WEEE.
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Ændringsforslag 49
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Nyttiggørelse, forberedelse med 
henblik på genbrug og genanvendelse af 
udstyr kan alene regnes med i målene i 
dette direktivs artikel 7, hvis denne 
nyttiggørelse, forberedelse med henblik på 
genbrug eller genanvendelse ikke er i 
modstrid med anden europæisk og national 
lovgivning, der gælder for udstyret.

(17) Nyttiggørelse, forberedelse med 
henblik på genbrug og genanvendelse af 
udstyr kan alene regnes med i målene i 
dette direktivs artikel 7, hvis denne 
nyttiggørelse, forberedelse med henblik på 
genbrug eller genanvendelse ikke er i 
modstrid med anden europæisk og national 
lovgivning, der gælder for udstyret. At 
sikre forsvarlig nyttiggørelse og 
forberedelse med henblik på genbrug og 
genanvendelse af udstyr kommer til at 
udgøre en fornuftig ressourceforvaltning 
og optimere leveringen af ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Disse processer er vigtige kanaler til ressourcegenvinding, og det er afgørende at udføre dem 
på forsvarlig vis.

Ændringsforslag 50
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Brugere af elektrisk og elektronisk 
udstyr fra private husholdninger bør have 
mulighed for i det mindste at returnere 
WEEE gratis. Det er producenterne, der 
bør som minimum finansiere indsamlingen 
fra indsamlingsstederne samt 
behandlingen, nyttiggørelsen og 
bortskaffelsen af WEEE. Medlemsstaterne 
bør tilskynde producenterne til at overtage 
ejerskabet af indsamlingen af WEEE bl.a. 

(19) Brugere af elektrisk og elektronisk 
udstyr fra private husholdninger bør have 
mulighed for i det mindste at returnere 
WEEE gratis. Det er derfor producenterne, 
der gennem hele affaldskæden, inklusive 
distributørerne, som minimum bør 
finansiere indsamlingen fra 
indsamlingsstederne samt behandlingen, 
nyttiggørelsen og bortskaffelsen af WEEE. 
Medlemsstaterne bør tilskynde alle 
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ved at finansiere indsamlingen af WEEE i 
den samlede affaldskæde, herunder fra 
private husholdninger, så det undgås, at 
særskilt indsamlet WEEE vil kunne gå tabt 
som følge af en ukorrekt behandling og 
illegal eksport, og for at skabe lige 
konkurrencevilkår ved at harmonisere 
producentfinansieringen i hele EU,
omlægge betalingen for indsamlingen af 
dette affald fra skatteyderne til forbrugerne 
af EEE i overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler. For at fordelene 
ved producentansvarskonceptet kan 
udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt 
producent være ansvarlig for at finansiere 
behandlingen af affald fra producentens 
egne produkter. Den enkelte producent bør 
kunne vælge at opfylde denne forpligtelse 
enten individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning. Hver enkelt producent 
bør i forbindelse med markedsføring af et 
produkt stille en finansiel garanti for at 
forhindre, at omkostningerne ved 
håndtering af WEEE fra »forældreløse« 
produkter påhviler samfundet eller de 
øvrige producenter. Ansvaret for at 
finansiere håndteringen af historisk affald 
bør deles af alle producenter i form af 
kollektive finansieringsordninger, hvortil 
alle producenter, der findes på markedet på 
det tidspunkt, omkostningerne opstår, 
bidrager forholdsmæssigt. Kollektive 
finansieringsordninger bør ikke medføre, at 
niche- og småproducenter og -importører 
og nytilkomne på markedet udelukkes.

interessenter, der håndterer WEEE, til at 
hjælpe med til at nå målet med direktivet, 
så det undgås, at særskilt indsamlet WEEE 
vil kunne gå tabt som følge af en ukorrekt 
behandling og illegal eksport. For at 
omlægge betalingen for indsamlingen af 
dette affald fra skatteyderne til forbrugerne 
af EEE i overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler, bør 
medlemsstaterne tilskynde producenterne 
til at behandle alt indsamlet WEEE. For 
at fremme en hensigtsmæssig behandling 
har forbrugerne ansvaret for at sikre, at 
udtjent EEE bringes til 
indsamlingsvirksomhederne. For at 
fordelene ved producentansvarskonceptet 
kan udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt 
producent være ansvarlig for at finansiere 
behandlingen af affald fra producentens 
egne produkter. Den enkelte producent bør 
kunne vælge at opfylde denne forpligtelse 
enten individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning. Hver enkelt producent 
bør i forbindelse med markedsføring af et 
produkt stille en finansiel garanti for at 
forhindre, at omkostningerne ved 
håndtering af WEEE fra »forældreløse« 
produkter påhviler samfundet eller de 
øvrige producenter. Ansvaret for at 
finansiere håndteringen af historisk affald 
bør deles af alle producenter i form af 
kollektive finansieringsordninger, hvortil 
alle producenter, der findes på markedet på 
det tidspunkt, omkostningerne opstår, 
bidrager forholdsmæssigt. Kollektive 
finansieringsordninger bør ikke medføre, at 
niche- og småproducenter og -importører 
og nytilkomne på markedet udelukkes.

Or. en
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Ændringsforslag 51
Chris Davies

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Brugere af elektrisk og elektronisk 
udstyr fra private husholdninger bør have 
mulighed for i det mindste at returnere 
WEEE gratis. Det er producenterne, der 
bør som minimum finansiere indsamlingen 
fra indsamlingsstederne samt 
behandlingen, nyttiggørelsen og 
bortskaffelsen af WEEE. Medlemsstaterne 
bør tilskynde producenterne til at overtage 
ejerskabet af indsamlingen af WEEE bl.a. 
ved at finansiere indsamlingen af WEEE i 
den samlede affaldskæde, herunder fra 
private husholdninger, så det undgås, at 
særskilt indsamlet WEEE vil kunne gå tabt 
som følge af en ukorrekt behandling og 
illegal eksport, og for at skabe lige 
konkurrencevilkår ved at harmonisere 
producentfinansieringen i hele EU, 
omlægge betalingen for indsamlingen af 
dette affald fra skatteyderne til forbrugerne 
af EEE i overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler. For at fordelene 
ved producentansvarskonceptet kan 
udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt 
producent være ansvarlig for at finansiere 
behandlingen af affald fra producentens 
egne produkter. Den enkelte producent bør 
kunne vælge at opfylde denne forpligtelse 
enten individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning. Hver enkelt producent 
bør i forbindelse med markedsføring af et 
produkt stille en finansiel garanti for at 
forhindre, at omkostningerne ved 
håndtering af WEEE fra »forældreløse« 
produkter påhviler samfundet eller de 
øvrige producenter. Ansvaret for at 
finansiere håndteringen af historisk affald 
bør deles af alle producenter i form af 
kollektive finansieringsordninger, hvortil 
alle producenter, der findes på markedet på 

(19) Brugere af elektrisk og elektronisk 
udstyr fra private husholdninger bør have 
mulighed for i det mindste at returnere 
WEEE gratis. Det er producenterne, der 
bør som minimum finansiere indsamlingen 
fra indsamlingsstederne samt 
behandlingen, nyttiggørelsen og 
bortskaffelsen af WEEE. Medlemsstaterne 
bør tilskynde producenterne til at overtage 
ejerskabet af indsamlingen af WEEE bl.a. 
ved at finansiere indsamlingen af WEEE i 
den samlede affaldskæde, herunder fra 
private husholdninger, så det undgås, at 
særskilt indsamlet WEEE vil kunne gå tabt 
som følge af en ukorrekt behandling og 
illegal eksport, og for at skabe lige 
konkurrencevilkår ved at harmonisere 
producentfinansieringen i hele EU, 
omlægge betalingen for indsamlingen af 
dette affald fra skatteyderne til forbrugerne 
af EEE i overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler. For at fordelene 
ved producentansvarskonceptet kan 
udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt 
producent være ansvarlig for at finansiere 
behandlingen af affald fra producentens 
egne produkter. Den enkelte producent bør 
kunne vælge at opfylde denne forpligtelse 
enten individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning. Hver enkelt producent, 
eller tredjepart, som har indgået en aftale 
om at handle på dennes vegne, bør i 
forbindelse med markedsføring af et 
produkt stille en finansiel garanti for at 
forhindre, at omkostningerne ved 
håndtering af WEEE fra »forældreløse« 
produkter påhviler samfundet eller de 
øvrige producenter. Ansvaret for at 
finansiere håndteringen af historisk affald 
bør deles af alle producenter i form af 
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det tidspunkt, omkostningerne opstår, 
bidrager forholdsmæssigt. Kollektive 
finansieringsordninger bør ikke medføre, at 
niche- og småproducenter og -importører 
og nytilkomne på markedet udelukkes.

kollektive finansieringsordninger, hvortil 
alle producenter, der findes på markedet på 
det tidspunkt, omkostningerne opstår, 
bidrager forholdsmæssigt. Kollektive 
finansieringsordninger bør ikke medføre, at 
niche- og småproducenter og -importører 
og nytilkomne på markedet udelukkes.

Or. en

Begrundelse

Korrigerer en fordrejning i fortolkningen af direktivet af en minoritet af medlemsstater, og af 
Det Forenede Kongerige i særdeleshed, som forhindrer producenter i at være i stand til at
tage det fulde ansvar for håndteringen af deres WEEE og at sikre, at dette foretages på en 
effektiv og økonomisk måde.

Ændringsforslag 52
Chris Davies

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Brugere af elektrisk og elektronisk 
udstyr fra private husholdninger bør have 
mulighed for i det mindste at returnere 
WEEE gratis. Det er producenterne, der 
bør som minimum finansiere indsamlingen 
fra indsamlingsstederne samt 
behandlingen, nyttiggørelsen og 
bortskaffelsen af WEEE. Medlemsstaterne 
bør tilskynde producenterne til at overtage 
ejerskabet af indsamlingen af WEEE bl.a. 
ved at finansiere indsamlingen af WEEE i 
den samlede affaldskæde, herunder fra 
private husholdninger, så det undgås, at 
særskilt indsamlet WEEE vil kunne gå tabt 
som følge af en ukorrekt behandling og 
illegal eksport, og for at skabe lige 
konkurrencevilkår ved at harmonisere 
producentfinansieringen i hele EU, 
omlægge betalingen for indsamlingen af 
dette affald fra skatteyderne til forbrugerne 
af EEE i overensstemmelse med princippet 

(19) Brugere af elektrisk og elektronisk 
udstyr fra private husholdninger bør have 
mulighed for i det mindste at returnere 
WEEE gratis. Det er producenterne, der 
bør som minimum finansiere indsamlingen 
fra indsamlingsstederne samt 
behandlingen, nyttiggørelsen og 
bortskaffelsen af WEEE. Medlemsstaterne 
bør tilskynde alle interessenter, som 
håndterer WEEE, om at hjælpe med til at 
nå direktivets mål, så det undgås, at 
særskilt indsamlet WEEE vil kunne gå tabt 
som følge af en ukorrekt behandling og 
illegal eksport. Alt WEEE, som indsamles 
af de enkelte deltagere, bør tælles og 
registreres. For at betalingen for 
indsamlingen af dette affald flyttes fra 
skatteyderne til forbrugerne af EEE i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, bør medlemsstaterne 
tilskynde producenterne til at behandle alt 
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om, at forureneren betaler. For at fordelene 
ved producentansvarskonceptet kan 
udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt 
producent være ansvarlig for at finansiere 
behandlingen af affald fra producentens 
egne produkter. Den enkelte producent bør 
kunne vælge at opfylde denne forpligtelse 
enten individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning. Hver enkelt producent 
bør i forbindelse med markedsføring af et 
produkt stille en finansiel garanti for at 
forhindre, at omkostningerne ved 
håndtering af WEEE fra »forældreløse« 
produkter påhviler samfundet eller de 
øvrige producenter. Ansvaret for at 
finansiere håndteringen af historisk affald 
bør deles af alle producenter i form af 
kollektive finansieringsordninger, hvortil 
alle producenter, der findes på markedet på 
det tidspunkt, omkostningerne opstår, 
bidrager forholdsmæssigt. Kollektive 
finansieringsordninger bør ikke medføre, at 
niche- og småproducenter og -importører 
og nytilkomne på markedet udelukkes.

indsamlet WEEE, der er overdraget dem 
af indsamlere af WEEE uden beregning. 
Hvis økonomiske aktører vælger at
overdage WEEE uden beregning og 
behandle WEEE uden forudgående aftale 
med en producent eller 
producentansvarsorganisation, hvad 
enten der er en nettoomkostning eller et 
nettotilgodehavende efter indsamling, 
transport og behandling, kræves det ikke, 
at producenterne skal finansiere 
eventuelle udgifter for dette WEEE. For
at gøre en forsvarlig behandling mulig, 
har forbrugerne ansvar for at sikre, at 
udtjent EEE bringes til 
indsamlingsvirksomhederne. For at 
fordelene ved producentansvarskonceptet 
kan udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt 
producent være ansvarlig for at finansiere 
behandlingen af affald fra producentens 
egne produkter. Den enkelte producent bør 
kunne vælge at opfylde denne forpligtelse 
enten individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning. Hver enkelt producent 
bør i forbindelse med markedsføring af et 
produkt stille en finansiel garanti for at 
forhindre, at omkostningerne ved 
håndtering af WEEE fra »forældreløse« 
produkter påhviler samfundet eller de 
øvrige producenter. Ansvaret for at 
finansiere håndteringen af historisk affald 
bør deles af alle producenter i form af 
kollektive finansieringsordninger, hvortil 
alle producenter, der findes på markedet på 
det tidspunkt, omkostningerne opstår, 
bidrager forholdsmæssigt. Kollektive 
finansieringsordninger bør ikke medføre, at 
niche- og småproducenter og -importører 
og nytilkomne på markedet udelukkes.

Or. en

Begrundelse

Supplerer ordførerens forslag og korrigerer en fordrejning i fortolkningen af direktivet af en 
minoritet af medlemsstater, og af Det Forenede Kongerige i særdeleshed, som forhindrer 
producenter i at være i stand til at tage det fulde ansvar for håndteringen af deres WEEE og 
at sikre, at dette foretages på en effektiv og økonomisk måde.
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Ændringsforslag 53
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Brugere af elektrisk og elektronisk 
udstyr fra private husholdninger bør have 
mulighed for i det mindste at returnere 
WEEE gratis. Det er producenterne, der 
bør som minimum finansiere indsamlingen 
fra indsamlingsstederne samt 
behandlingen, nyttiggørelsen og 
bortskaffelsen af WEEE. Medlemsstaterne 
bør tilskynde producenterne til at overtage
ejerskabet af indsamlingen af WEEE bl.a. 
ved at finansiere indsamlingen af WEEE i 
den samlede affaldskæde, herunder fra 
private husholdninger, så det undgås, at 
særskilt indsamlet WEEE vil kunne gå tabt 
som følge af en ukorrekt behandling og 
illegal eksport, og for at skabe lige 
konkurrencevilkår ved at harmonisere 
producentfinansieringen i hele EU, 
omlægge betalingen for indsamlingen af 
dette affald fra skatteyderne til forbrugerne 
af EEE i overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler. For at fordelene 
ved producentansvarskonceptet kan 
udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt 
producent være ansvarlig for at finansiere 
behandlingen af affald fra producentens 
egne produkter. Den enkelte producent bør 
kunne vælge at opfylde denne forpligtelse 
enten individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning. Hver enkelt producent 
bør i forbindelse med markedsføring af et 
produkt stille en finansiel garanti for at 
forhindre, at omkostningerne ved 
håndtering af WEEE fra »forældreløse« 
produkter påhviler samfundet eller de 
øvrige producenter. Ansvaret for at 
finansiere håndteringen af historisk affald 
bør deles af alle producenter i form af 

(19) Brugere af elektrisk og elektronisk 
udstyr fra private husholdninger bør have 
mulighed for i det mindste at returnere 
WEEE gratis. Det er producenterne, der 
bør som minimum finansiere indsamlingen 
fra indsamlingsstederne samt 
behandlingen, nyttiggørelsen og 
bortskaffelsen af WEEE. Medlemsstaterne 
bør sikre, at producenterne overtager 
ejerskabet af indsamlingen af WEEE bl.a. 
ved at finansiere indsamlingen af WEEE i 
den samlede affaldskæde, herunder fra 
private husholdninger, så det undgås, at 
særskilt indsamlet WEEE vil kunne gå tabt 
som følge af en ukorrekt behandling og 
illegal eksport, og for at skabe lige 
konkurrencevilkår ved at harmonisere 
producentfinansieringen i hele EU, 
omlægge betalingen for indsamlingen af 
dette affald fra skatteyderne til forbrugerne 
af EEE i overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler. For at fordelene 
ved producentansvarskonceptet kan 
udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt 
producent være ansvarlig for at finansiere 
behandlingen af affald fra producentens 
egne produkter. Den enkelte producent bør 
kunne vælge at opfylde denne forpligtelse 
enten individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning. Hver enkelt producent 
bør i forbindelse med markedsføring af et 
produkt stille en finansiel garanti for at 
forhindre, at omkostningerne ved 
håndtering af WEEE fra »forældreløse« 
produkter påhviler samfundet eller de 
øvrige producenter. Ansvaret for at 
finansiere håndteringen af historisk affald 
bør deles af alle producenter i form af 
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kollektive finansieringsordninger, hvortil 
alle producenter, der findes på markedet på 
det tidspunkt, omkostningerne opstår, 
bidrager forholdsmæssigt. Kollektive 
finansieringsordninger bør ikke medføre, at 
niche- og småproducenter og -importører 
og nytilkomne på markedet udelukkes.

kollektive finansieringsordninger, hvortil 
alle producenter, der findes på markedet på 
det tidspunkt, omkostningerne opstår, 
bidrager forholdsmæssigt. Kollektive 
finansieringsordninger bør ikke medføre, at 
niche- og småproducenter og -importører 
og nytilkomne på markedet udelukkes.

Or. en

Begrundelse

Producenternes økonomiske ansvar bør træde i kraft fra det øjeblik, forbrugeren kasserer det 
elektroniske produkt, som det generelt er tilfældet i husholdninger. Det bør i direktivet undgås 
at tillade afvigelse i gennemførelsen af producentansvaret af ovennævnte grunde og for 
optimal håndtering af WEEE.

Ændringsforslag 54
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Der er utilstrækkelig information 
om anvendelsen af nanomaterialer i 
elektrisk og elektronisk udstyr og om de 
risici, der er forbundet med denne 
anvendelse. Dette bringer en 
hensigtsmæssig behandling af 
nonomaterialer, der indeholder WEEE, i 
fare. Producenterne bør forsyne 
behandlingsvirksomhederne med relevant 
information om brugen af nanomaterialer 
i deres produkter for at muliggøre en 
hensigtsmæssig behandling.

Or. en

Begrundelse

Artikel 15 i WEEE foreskriver, at producenter leverer oplysninger om forskellige 
komponenter og materialer i EEE samt placeringen af farlige stoffer og præparater i EEE til 
behandlingsvirksomhederne. Det samme bør gælde for nanomaterialer i EEE.
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Ændringsforslag 55
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Kommissionen bør ved en 
udvalgsprocedure sørge for tilpasning til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
af visse af direktivets bestemmelser, den 
selektive behandling af WEEE-materialer 
og -komponenter, de tekniske krav til 
indsamling, oplagring og behandling af 
WEEE og piktogrammet til mærkning af 
elektrisk og elektronisk udstyr.

(26) I henhold til artikel 291 i TEUF skal 
der forudgående ved forordning efter den 
almindelige lovgivningsprocedure 
fastsættes generelle regler og principper 
for, hvordan medlemsstaterne skal 
kontrollere Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Indtil den nye 
forordning vedtages og på grund af 
nødvendigheden af at vedtage og 
gennemføre dette direktiv så hurtigt som 
muligt, bør medlemsstaternes kontrol 
udøves i henhold til bestemmelserne i 
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 
1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår 
for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen, for så vidt disse 
bestemmelser er forenelige med de 
ændrede traktater. Henvisninger til disse 
bestemmelser skal imidlertid erstattes med 
henvisninger til reglerne og 
bestemmelserne i den nye forordning, så 
snart denne træder i kraft.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring afstemmer den tidligere såkaldte "udvalgsproblematik" med den nye 
procedure i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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Ændringsforslag 56
Chris Davies

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) For at reducere barriererne for det 
indre markeds funktion bør de 
administrative byrder reduceres ved at 
standardisere registrering og indberetning 
og ved at undgå flerdobbelte 
opkrævninger for flerdobbelte 
registreringer i de enkelte medlemsstater.
Især bør fast bopæl i den enkelte 
medlemsstat ikke længere være et krav for 
at få tilladelse til at markedsføre EEE. 
Udpegning af en pladsagent bør være 
tilstrækkelig. Til håndhævelse af denne 
lovgivning i praksis skal det være muligt 
for medlemsstaterne at identificere den 
producent, der har ansvaret for produktet, 
og spore tilbage til forsyningskæden fra 
den endelig distributør. Medlemsstaterne 
bør sikre, at en distributør, der første gang 
stiller udstyr til rådighed på et nationalt 
territorium fra lande inden for 
Fællesskabet (samhandel inden for 
Fællesskabet), enten indgår en aftale med 
producenten eller sørger for registrering 
og finansiering af håndteringen af WEEE 
fra dette udstyr.

Or. en

Begrundelse

Yderligere tekst, som supplerer ordførerens forslag. Hensigten er at fremme harmonisering af 
registreringen og indberetningen og tilskynde til interoperabilitet mellem nationale registre 
for at styrke det indre marked og begrænse antallet af gratister.
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Ændringsforslag 57
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 
om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.
Kommissionen bør tillægges beføjelse til at 
tilpasse bilagene og vedtage regler for 
kontrolovervågning af overensstemmelsen. 
Da disse foranstaltninger er af generel art 
og har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktiv 2001/95/EF ved 
bl.a. at supplere det med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, bør de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(27) For at gør det muligt at tilpasse 
bestemmelserne i dette direktiv til den 
tekniske og videnskabelige udvikling og at 
vedtage andre nødvendige 
foranstaltninger bør Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse
med artikel 290 i forbindelse med 
tilpasningen af bilag og regler for 
kontrolovervågning af overensstemmelsen. 

Or. en

Begrundelse

Denne ændring afstemmer den tidligere såkaldte "udvalgsproblematik" med den nye 
procedure i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 58
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes foranstaltninger 
for at beskytte miljøet og menneskers 
sundhed ved at forebygge eller mindske de 
negative følgevirkninger af at frembringe 
og håndtere affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr og ved at mindske de 

I dette direktiv fastsættes foranstaltninger 
for at beskytte miljøet og menneskers 
sundhed ved at forebygge eller mindske de 
negative følgevirkninger af at frembringe 
og håndtere affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr og ved at mindske de 
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samlede følgevirkninger fra 
ressourceudnyttelse og forbedre 
effektiviteten af denne udnyttelse.

samlede følgevirkninger fra 
ressourceudnyttelse og forbedre 
effektiviteten af denne udnyttelse i 
overensstemmelse med artikel 1 og 4 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF om affald1. Direktivet 
bidrager til en bæredygtig produktion og 
nyttiggørelse, idet alle aktører, der er 
involveret i et produkts livscyklus, 
forbedrer sine miljøpræstationer.
1 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

Or. de

Begrundelse

Kommission har slettet sin henvisning til principperne i affaldsdirektivet, som bl.a. opstiller et 
miljøvenligt affaldshierarki i fem trin, og indsat denne i betragtning 7.
Ifølge WEEE-direktivet af 2003 skal miljøpræstationerne hos alle aktører, der er involveret i 
EEE eller WEEE, forbedres ved en fremgangsmåde, der inddrager hele produktets livscyklus. 
Dette aspekt skal bibeholdes og må derfor ikke fjernes fra artikel 1.

Ændringsforslag 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes foranstaltninger 
for at beskytte miljøet og menneskers 
sundhed ved at forebygge eller mindske de 
negative følgevirkninger af at frembringe 
og håndtere affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr og ved at mindske de 
samlede følgevirkninger fra 
ressourceudnyttelse og forbedre
effektiviteten af denne udnyttelse.

I dette direktiv fastsættes foranstaltninger 
for at beskytte miljøet og menneskers 
sundhed ved at forebygge eller mindske de 
negative følgevirkninger af at frembringe 
og håndtere affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr og ved at mindske de 
samlede følgevirkninger fra 
ressourceudnyttelse og forbedre 
effektiviteten af denne udnyttelse i 
overensstemmelse med artikel 1 og 4 i 
direktiv 2008/98/EF. Det bidrager også til 
bæredygtigt forbrug og bæredygtig 
produktion ved at forbedre 
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miljøresultaterne for alle involverede 
operatører i livscyklussen for elektrisk og 
elektronisk udstyr.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har flyttet henvisningen til de principper, der er indarbejdet i 
affaldsrammedirektivet (affaldsforebyggelsesmålet og affaldshierarkiet, som indfører en 
prioriteret rækkefølge mellem affaldshåndteringsløsninger i overensstemmelse med deres 
respektive miljøfordele) til punkt 7. Eftersom det oprindelige WEEE-direktiv krævede en 
forbedring af miljøresultaterne for alle aktører, der beskæftiger sig med enten EEE eller 
WEEE i en livscyklustilgang, bør det udtrykkeligt fastholdes, og derfor bør emnet udtrykkeligt 
omfatte ikkeaffaldsaspekterne i dette direktiv.

Ændringsforslag 60
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes foranstaltninger 
for at beskytte miljøet og menneskers 
sundhed ved at forebygge eller mindske de 
negative følgevirkninger af at frembringe 
og håndtere affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr og ved at mindske de 
samlede følgevirkninger fra 
ressourceudnyttelse og forbedre 
effektiviteten af denne udnyttelse.

I dette direktiv fastsættes foranstaltninger 
for at beskytte miljøet og menneskers 
sundhed ved at forebygge eller mindske de 
negative følgevirkninger af at frembringe 
og håndtere affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr og ved at mindske de 
samlede negative følgevirkninger fra 
ressourceudnyttelse og forbedre 
effektiviteten af denne udnyttelse.

Or. en

Begrundelse

Det er altafgørende at formindske eller fjerne de negative følgevirkninger.
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Ændringsforslag 61
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr, der 
henhører under kategorierne i bilag I til 
direktiv 20xx/xx/EF (RoHS).

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr, der 
henhører under kategorierne i bilag IA til 
dette direktiv og på WEEE, som dannes af 
dette udstyr.

Or. en

Begrundelse

WEEE-direktivets anvendelsesområde bør defineres klart i selve WEEE-direktivet uden
krydshenvisning til visse bestemmelser i RoHS for at undgå juridisk usikkerhed.

Ændringsforslag 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Udstyr, som er specifikt udformet med 
henblik på at indgå i en anden type udstyr, 
der ikke er omfattet af dette direktiv, og 
som kun kan fungere korrekt, hvis det 
indgår i dette udstyr.

b) Udstyr, som er specifikt udformet med 
henblik på at indgå i en anden type udstyr, 
der ikke er omfattet af dette direktiv, som 
f.eks. indgår i et færdigt produkt uden for 
direktivets anvendelsesområde eller 
indgår i et fast anlæg, og som kun kan 
fungere korrekt, hvis det indgår i dette 
udstyr.

Or. en

Begrundelse

Virksomhed til virksomhed-produkter (B2B), der anvendes i erhvervsmæssige forbindelser, 
bør ikke falde ind under direktivets anvendelsesområde: For det første skønnes den 
miljømæssige relevans ikke at være væsentlig i Kommissionens forberedende undersøgelser, 
og for det andet havner dette udstyr heller ikke i den kommunale affaldsstrøm.
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Ændringsforslag 63
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Udstyr, som er specifikt udformet med 
henblik på at indgå i en anden type udstyr, 
der ikke er omfattet af dette direktiv, og 
som kun kan fungere korrekt, hvis det 
indgår i dette udstyr.

b) Udstyr, som er specifikt udformet med 
henblik på at indgå i en anden type udstyr, 
der ikke er omfattet af dette direktiv, som 
f.eks. indgår i et færdigt produkt uden for 
direktivets anvendelsesområde eller 
indgår i et fast anlæg, og som kun kan 
fungere korrekt, hvis det indgår i dette 
udstyr.

Or. en

Begrundelse

B2B-produkter, som anvendes i erhvervsmæssige forbindelser, bør ikke falde ind under 
direktivets anvendelsesområde: For det første skønnes den miljømæssige relevans ikke at 
være væsentlig i Kommissionens forberedende undersøgelser, og for det andet havner dette 
udstyr heller ikke i den kommunale affaldsstrøm.

Ændringsforslag 64
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Udstyr, som er specifikt udformet med 
henblik på at indgå i en anden type udstyr, 
der ikke er omfattet af dette direktiv, og 
som kun kan fungere korrekt, hvis det 
indgår i dette udstyr.

b) Udstyr, som er specifikt udformet med 
henblik på at indgå i en anden type udstyr, 
der ikke er omfattet af dette direktiv, og 
som kun kan fungere korrekt, hvis det 
indgår i dette udstyr og derfor ikke er et 
færdigt produkt.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med direktivet er navnlig at sikre, at WEEE indsamles hensigtsmæssigt og 
bortskaffes. Faste anlæg samles og afmonteres af specialiseret personale. De udgør en
særskilt affaldsstrøm, som allerede varetages. Dette udstyr kommer ikke ind i den kommunale 
affaldsstrøm.

Direktivet finder ikke anvendelse på transportudstyr, hverken til personer eller varer. Dette 
produktområde er undtaget fra direktivet om miljøvenligt design. Også direktivet om 
udrangerede køretøjer svarer til WEEE og RoHS, men for biler, og det ville skabe en juridisk 
overlapning.

Ændringsforslag 65
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) faste anlæg

Or. en

Begrundelse

Formålet med direktivet er navnlig at sikre, at WEEE indsamles hensigtsmæssigt og 
bortskaffes. Faste anlæg samles og afmonteres af specialiseret personale. De udgør en 
særskilt affaldsstrøm, som allerede varetages. Dette udstyr kommer ikke ind i den kommunale 
affaldsstrøm.

Direktivet finder ikke anvendelse på transportudstyr, hverken til personer eller varer. Dette 
produktområde er undtaget fra direktivet om miljøvenligt design. Også direktivet om 
udrangerede køretøjer svarer til WEEE og RoHS, men for biler, og det ville skabe en juridisk 
overlapning.

Ændringsforslag 66
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) transportmidler til personer og varer



AM\808628DA.doc 25/99 PE439.856v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Formålet med direktivet er navnlig at sikre, at WEEE indsamles hensigtsmæssigt og 
bortskaffes. Faste anlæg samles og afmonteres af specialiseret personale. De udgør en 
særskilt affaldsstrøm, som allerede varetages. Dette udstyr kommer ikke ind i den kommunale 
affaldsstrøm.

Direktivet finder ikke anvendelse på transportudstyr, hverken til personer eller varer. Dette 
produktområde er undtaget fra direktivet om miljøvenligt design. Også direktivet om 
udrangerede køretøjer svarer til WEEE og RoHS, men for biler, og det ville skabe en juridisk 
overlapning.

Ændringsforslag 67
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) stationære industrielle eller 
erhvervsmæssige storanlæg og store 
stationære industriværktøjer;

Or. de

Begrundelse

Formålet med direktivet er især, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr indsamles og 
bortskaffes korrekt. Fast installerede industrielle storanlæg og store stationære 
industriværktøjer installeres og demonteres af fagfolk. Der er dermed tale om en reguleret 
affaldsstrøm. Derfor har disse anlæg og værktøjer heller ikke hidtil henhørt under 
anvendelsesområdet for det nugældende direktiv 2002/96/EF.

Ændringsforslag 68
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) mobile maskiner udelukkende til 
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professionelle brugere;

Or. de

Begrundelse

Formålet med direktivet er især, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr indsamles og 
bortskaffes korrekt. Mobile maskiner udelukkende til professionelle brugere demonteres og 
bortskaffes af fagfolk. Der er dermed tale om en reguleret affaldsstrøm. Derfor har disse 
anlæg og værktøjer heller ikke hidtil henhørt under anvendelsesområdet for det nugældende 
direktiv 2002/96/EF.

Ændringsforslag 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) faste anlæg;

Or. de

Begrundelse

Apparater, som er en fast bestanddel af en bygning, og deres målere, som måler forbruget, 
udformes, installeres permanent og stationært, vedligeholdes under kontinuerlig drift, 
demonteres efter endt brug og genvindes af uddannede specialister.

Ændringsforslag 70
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2014 og hvert 
femte år herefter fremlægger 
Kommissionen en rapport, som belyser 
direktivets anvendelsesområde, for 
Europa-Parlamentet og Rådet, navnlig 



AM\808628DA.doc 27/99 PE439.856v01-00

DA

hvorvidt fotovoltaiske moduler bør 
inkluderes i dets anvendelsesområde.
Rapporten om fotovoltaiske moduler 
vurderer især de opnåede indsamlings- og 
genanvendelsesprocenter. I givet fald
fremlægger Kommissionen et forslag på 
baggrund af denne rapport.

Or. en

Begrundelse

Da direktivet skal udvides til at omfatte alt EEE, er det nødvendigt at revidere 
anvendelsesområdet. Desuden skal det verificeres, hvor stor en del af den samlede 
produktion, der er dækket af virksomhedernes deltagelse i PV Cycles frivillige miljøaftale, og 
hvorvidt målet med genanvendelse af 85 % fotovoltaiske moduler opnås. Udelukkelse af 
anvendelsesområdet bør kun opretholdes, hvis den frivillige aftale viser et resultat, der er 
mindst lige så godt som kravene i direktivet.

Ændringsforslag 71
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) faste anlæg

Or. en

Begrundelse

Faste anlæg kan omfatte elektriske døre og elevatorer, artikler, der er beregnet til permanent 
anvendelse, som indgår i en bygnings struktur, og som ofte kræves for at opfylde forskellige 
sikkerhedsstandarder. De omfatter IKKE fjernsynsapparater, der er monteret på væggen, 
eller andre artikler af mere midlertidig art.
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Ændringsforslag 72
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. WEEE klassificeres som affald fra 
private husholdninger eller fra andre 
brugere end private husholdninger. Der 
foretages en opdeling af typer af WEEE i 
disse kategorier. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 3. Denne opdeling vil bl.a. bygge 
på en vurdering af, hvor stor en andel af 
udstyret, der sælges til henholdsvis private 
husholdninger og virksomheder.

4. WEEE klassificeres som affald fra 
private husholdninger eller fra andre 
brugere end private husholdninger.
Producenter informerer om EEE, der 
sælges til private husholdninger eller til 
andre brugere, når de markedsfører et 
produkt baseret på den tilsigtede 
slutbruger af produktet i henhold til 
følgende kriterier:

a) Dokumentationsmateriale i form af en 
underskrevet kontrakt mellem 
virksomhedsbruger og producent (eller 
part, som repræsenterer producenten, 
f.eks. videreforhandler i henhold til 
kontrakt), som klart pålægger ansvar for 
indsamling af udtjente produkter og 
behandlingsomkostninger, som sikrer, at 
EEE ikke bortskaffes via kommunale 
affaldsstrømme, eller
b) EEE, som på grund dets karakteristiske
egenskaber ikke anvendes i private 
husholdninger, og som derfor ikke 
bortskaffes via kommunale 
affaldsstrømme. Dette kriterium bør 
understøttes af mindst et af følgende 
kriterier:
i) EEE, der styres af særlig software, som 
f.eks. et styresystem eller 
systemomgivelser, der kræver en særlig 
konfiguration til professionelt brug.
ii) EEE, der opererer med en spænding 
eller har et energiforbrug uden for det 
område, der er tilgængeligt for private 
husholdninger
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iii) EEE, hvor betjening kræver faglig 
tilladelse, f.eks. basisstationer, der kræver 
tilladelse af teletilsynsmyndigheden
iv) stort eller tungt EEE, der skal 
installeres og afinstalleres eller 
transporteres af fagfolk
v) EEE, der kræver et fagligt miljø 
og/eller en faglig uddannelse (f.eks. 
medicinsk røntgenudstyr)
vi) EEE i kategori 10 i bilag 1 i direktiv 
20xx/xx/EF (RoHS, KOM(2008)0809/4
vii) EEE uden for anvendelsesområdet for 
direktivet for produktsikkerhed i 
almindelighed
c) EEE, som er leveret til en forbruger, 
men som er af en sådan beskaffenhed, at 
det efter at have været brugt én gang, skal 
returneres til erhvervsvirksomheder til 
bearbejdning og således aldrig 
forekommer i affaldsstrømmen for 
husholdninger (f.eks. engangskameraer).

Or. en

Begrundelse

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
business model and market niche. It would not be fair to establish a single one size fits all 
classification into B2C and B2B. There are many products within WEEE that are B2B and 
will never enter the municipal waste stream. In order to comply with the WEEE Directive, 
each producer must be able to consistently and transparently classify its products as B2C or 
B2B. The most accurate way to harmonise these definitions and establish consistency across 
the EU is to enable producers to determine whether a product is declared as Business to 
Business WEEE based upon the intended end user of the product and according to the above 
criteria.
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Ændringsforslag 73
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) »elektrisk og elektronisk udstyr eller 
EEE«: udstyr, som er afhængigt af 
elektrisk strøm eller elektromagnetiske 
felter for at kunne fungere, og udstyr til 
produktion, transmission og måling af 
elektriske strømme og elektromagnetiske 
felter, som henhører under kategorierne i 
bilag I til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS), og 
som er bestemt til brug ved en spænding på 
højst 1000 volt for vekselstrøms 
vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms 
vedkommende

a) »elektrisk og elektronisk udstyr eller 
EEE«: udstyr, som er afhængigt af 
elektrisk strøm eller elektromagnetiske 
felter for at kunne fungere, og udstyr til 
produktion, transmission og måling af 
elektriske strømme og elektromagnetiske 
felter, som henhører under kategorierne i 
bilag IA til dette direktiv, og som er 
bestemt til brug ved en spænding på højst 
1000 volt for vekselstrøms vedkommende 
og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende

Or. en

Begrundelse

WEEE-direktivets anvendelsesområde bør klart defineres i selve WEEE-direktivet uden 
krydshenvisning til visse bestemmelser i RoHS for at undgå juridisk usikkerhed.

Ændringsforslag 74
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) »elektrisk og elektronisk udstyr eller 
EEE«: udstyr, som er afhængigt af 
elektrisk strøm eller elektromagnetiske 
felter for at kunne fungere, og udstyr til 
produktion, transmission og måling af 
elektriske strømme og elektromagnetiske 
felter, som henhører under kategorierne i 
bilag I til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS), og 
som er bestemt til brug ved en spænding på 
højst 1000 volt for vekselstrøms 
vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms 

a) »elektrisk og elektronisk udstyr eller 
EEE«: udstyr, som er afhængigt af 
elektrisk strøm eller elektromagnetiske 
felter for at kunne fungere, og udstyr til 
produktion, transmission og måling af 
elektriske strømme og elektromagnetiske 
felter, som henhører under kategorierne i 
bilag I til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS), og 
som er bestemt til brug ved en spænding på 
højst 1000 volt for vekselstrøms 
vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms 
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vedkommende vedkommende. Med afhængigt menes, at 
udstyret behøver elektricitet som 
energikilde for at opfylde dets 
grundlæggende funktion

Or. en

Begrundelse

Det bør defineres bedre, hvilke apparater der betragtes som "elektrisk og elektronisk udstyr".
Med dette ændringsforslag skelnes der mellem apparater, hvis grundlæggende funktion 
kræver elektricitet for at kunne opfyldes, og apparater, hvis grundlæggende funktion kan 
opfyldes selv uden elektricitet.

Ændringsforslag 75
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) »affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr« eller »WEEE«: elektrisk eller 
elektronisk udstyr, der i henhold til artikel 
3, stk. 1, i direktiv 2008/xx/EF om affald 
er affald, herunder alle komponenter, 
delkomponenter og hjælpematerialer, som 
indgår i produktet på 
bortskaffelsestidspunktet

b) »affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr« eller »WEEE«: elektrisk eller 
elektronisk udstyr, der i henhold til artikel 
3, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF om affald 
er affald, herunder alle komponenter, 
delkomponenter og hjælpematerialer, som 
indgår i produktet på 
bortskaffelsestidspunktet, eller som sælges 
eller gives til enhver aktør, der vil 
behandle eller videresælge WEEE for at 
genanvende materiale eller dele for den 
positive økonomiske restværdi

Or. en

Begrundelse

For at undgå udvælgelse af bestemte stoffer og styrke miljømålsætningen med direktivet og 
navnlig maksimering af korrekt behandling af WEEE.
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Ændringsforslag 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "medicinsk anordning": elektrisk 
udstyr, der falder ind under 
anvendelsesområdet for direktiv 93/42/EF 
og direktiv 98/79/EF

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere medicinske anordninger, som er omfattet af 
anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 77
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba)"fast anlæg": en særlig kombination 
af forskellige apparater og evt. andre 
anordninger, der er samlet, installeret og 
beregnet til at blive anvendt permanent på 
et forudbestemt sted

Or. en

Begrundelse

Med det formål at sikre en fælles fortolkning af begrebet "fast anlæg" i alle medlemsstater 
bør der medtages en definition. Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF) 
indeholder denne definition.
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Ændringsforslag 78
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) "stationære industrielle værktøjer i 
stor skala": maskiner eller systemer
bestående af en kombination af udstyr, 
systemer, færdige produkter og/eller 
komponenter, som er installeret af 
professionelle på et givet sted i industrielt 
maskineri eller i en industriel bygning, til
udførelse af en bestemt opgave

Or. en

Begrundelse

Definition som anvendt i Kommissionens dokument om ofte stillede spørgsmål vedrørende 
RoHS.

Ændringsforslag 79
Karin Kadenbach

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra j – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) »producent«: enhver fysisk eller juridisk 
person, som uanset hvilken salgsmetode 
der anvendes, herunder 
fjernkommunikation i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg:

j) »producent«: enhver fysisk eller juridisk 
person i en medlemsstat, som uanset 
hvilken salgsmetode der anvendes, 
herunder fjernkommunikation i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 
20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg:

Or. de

Begrundelse

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
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der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Ændringsforslag 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra j – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) »producent«: enhver fysisk eller juridisk 
person, som uanset hvilken salgsmetode 
der anvendes, herunder 
fjernkommunikation i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg:

j) »producent«: enhver fysisk eller juridisk 
person i medlemsstaten, som uanset 
hvilken salgsmetode der anvendes, 
herunder fjernkommunikation i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 
20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg:

Or. en

Begrundelse

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
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WEEE management and another Member State has waste to manage.

Ændringsforslag 81
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra j – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremstiller elektrisk og elektronisk udstyr 
under eget navn eller varemærke, eller får 
elektrisk og elektronisk udstyr konstrueret 
eller fremstillet og bringer dette 
elektroniske udstyr i omsætning under eget 
navn eller varemærke

i) fremstiller elektrisk og elektronisk udstyr 
under eget navn eller varemærke, eller får 
elektrisk og elektronisk udstyr konstrueret 
eller fremstillet og markedsfører dette 
elektroniske udstyr under eget navn eller 
varemærke

Or. en

Begrundelse

Dette er en præcisering for at sikre, at der er et klar ansvar for WEEE. Det er vigtigt, at 
lovgivningen og ansvaret er klart defineret, og at det fremgår tydeligt, hvem der har ansvaret.

Ændringsforslag 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra j – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremstiller elektrisk og elektronisk udstyr 
under eget navn eller varemærke, eller får 
elektrisk og elektronisk udstyr konstrueret 
eller fremstillet og bringer dette 
elektroniske udstyr i omsætning under eget 
navn eller varemærke

i) fremstiller elektrisk og elektronisk udstyr 
under eget navn eller varemærke, eller får 
elektrisk og elektronisk udstyr konstrueret 
eller fremstillet og bringer dette 
elektroniske udstyr i omsætning under eget 
navn eller varemærke på medlemsstatens 
område

Or. en
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Begrundelse

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Ændringsforslag 83
Karin Kadenbach

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra j – litra iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) er etableret i Fællesskabet og bringer 
erhvervsmæssigt elektrisk og elektronisk 
udstyr fra et tredjeland i omsætning i
Fællesskabet

(iii) første gang erhvervsmæssigt bringer 
elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning 
i denne medlemsstats område

Or. de

Begrundelse

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.
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Ændringsforslag 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra j – litra iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) er etableret i Fællesskabet og bringer 
erhvervsmæssigt elektrisk og elektronisk 
udstyr fra et tredjeland i omsætning i 
Fællesskabet

(iii) bringer erhvervsmæssigt elektrisk og 
elektronisk udstyr i omsætning i
medlemsstaten

Or. en

Begrundelse

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Ændringsforslag 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra j – litra iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) er etableret i Fællesskabet og bringer 
erhvervsmæssigt elektrisk og elektronisk 
udstyr fra et tredjeland i omsætning i 
Fællesskabet

(iii) er etableret i Fællesskabet og 
importerer eller eksporterer og bringer 
erhvervsmæssigt elektrisk og elektronisk 
udstyr fra et tredjeland i omsætning i en 
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medlemsstat

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag gør de erhvervsdrivende, der bringer udstyret ind på det europæiske 
marked, til producenter. Indførselsstedet på det europæiske marked svarer dog ikke altid til 
den medlemsstat, hvor forbrugeren køber produktet. Derfor bliver det vanskeligere at etablere 
en forbindelse mellem producentens ansvar og indsamlingsstedet for WEEE. Det gør 
oplysningerne om markedsføringen på det nationale marked mindre pålidelige. Disse vigtige 
oplysninger bliver brugt til at beregne de nye indsamlingsmål.

Ændringsforslag 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) »distributør«: enhver fysisk eller 
juridisk person i forsyningskæden, der 
gør elektrisk og elektronisk udstyr 
tilgængeligt på markedet

udgår

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag gør de erhvervsdrivende, der bringer udstyret ind på det europæiske 
marked, til producenter. Indførselsstedet på det europæiske marked svarer dog ikke altid til 
den medlemsstat, hvor forbrugeren køber produktet. Derfor bliver det vanskeligere at etablere 
en forbindelse mellem producentens ansvar og indsamlingsstedet for WEEE. Det gør 
oplysningerne om markedsføringen på det nationale marked mindre pålidelige. Disse vigtige 
oplysninger bliver brugt til at beregne de nye indsamlingsmål.
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Ændringsforslag 87
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra k a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) "tredjeparter": organisationer, der af 
en producent eller gruppe af producenter 
er udpeget med det formål at udføre 
bestemte forpligtelser for den udpegende 
producent eller gruppe af producenter

Or. en

Begrundelse

Væsentlig for at korrigere en fordrejning i fortolkningen af direktivet af en minoritet af 
medlemsstater, og af Det Forenede Kongerige i særdeleshed, som forhindrer producenter i at 
være i stand til at tage det fulde ansvar for håndteringen af deres WEEE og at sikre, at dette 
foretages på en effektiv og økonomisk måde.

Ændringsforslag 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) »WEEE fra private husholdninger«: 
affald af WEEE fra private 
husholdninger og fra handel, industri, 
institutioner og andre kilder, som på 
grund af dets art og mængde kan 
sidestilles med WEEE fra private 
husholdninger

udgår

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag gør de erhvervsdrivende, der bringer udstyret ind på det europæiske 
marked, til producenter. Indførselsstedet på det europæiske marked svarer dog ikke altid til 
den medlemsstat, hvor forbrugeren køber produktet. Derfor bliver det vanskeligere at etablere 
en forbindelse mellem producentens ansvar og indsamlingsstedet for WEEE. Det gør 
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oplysningerne om markedsføringen på det nationale marked mindre pålidelige. Disse vigtige 
oplysninger bliver brugt til at beregne de nye indsamlingsmål. 

Ændringsforslag 89
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) »WEEE fra private husholdninger«: 
affald af WEEE fra private husholdninger 
og fra handel, industri, institutioner og 
andre kilder, som på grund af dets art og 
mængde kan sidestilles med WEEE fra 
private husholdninger

l)»WEEE fra private husholdninger«: 
affald af WEEE fra private husholdninger 
og fra handel, industri, institutioner og 
andre kilder, som på grund af dets art og 
mængde kan sidestilles med WEEE fra 
private husholdninger. Affald fra EEE, der 
anvendes af både private og andre og 
private husholdninger, der indsamles via 
kollektive og individuelle systemer, 
betragtes i alle tilfælde som WEEE fra 
private husholdninger.

Or. en

Begrundelse

Mange ansvarlige virksomheder har kontraktlige krav med hensyn til gamle produkter, der 
skal returneres til producenten med henblik på hensigtsmæssig behandling. Dette bør 
afskrives i en producents samlede forpligtelser.

Ændringsforslag 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) »farligt affald«: farligt affald som 
defineret i artikel 3, nummer 2), i direktiv 
2008/XX/EF om affald

udgår
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Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag gør de erhvervsdrivende, der bringer udstyret ind på det europæiske 
marked, til producenter. Indførselsstedet på det europæiske marked svarer dog ikke altid til 
den medlemsstat, hvor forbrugeren køber produktet. Derfor bliver det vanskeligere at etablere 
en forbindelse mellem producentens ansvar og indsamlingsstedet for WEEE. Det gør 
oplysningerne om markedsføringen på det nationale marked mindre pålidelige. Disse vigtige 
oplysninger bliver brugt til at beregne de nye indsamlingsmål. 

Ændringsforslag 91
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra m a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) "Strategisk råmateriale": et 
materiale af strategisk betydning for EU's 
konkurrenceevne, herunder krom, kobolt, 
kobber, gallium, indium, litium, mangan, 
molybdæn, nikkel, niobium, platin, 
gruppemetaller (palladium, platin, 
rhodium), sjældne jordelementer, selen, 
tantal, titan, vanadium

Or. en

Begrundelse

Denne definition omfatter listen over strategiske råmaterialer, der er udviklet af USA. Disse 
materialer anvendes i en lang række elektriske og elektroniske produkter og er altafgørende 
for at opretholde EU's økonomiske konkurrenceevne.

Ændringsforslag 92
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra m a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) "farligt stof": et stof, som opfylder 
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kriterierne for klassificering som farligt i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1272/2008, eller et stof, som opfylder 
kriterierne for et nanomateriale

Or. en

Begrundelse

Kommissionen slettede ganske enkelt definitionen for "farligt stof eller præparat" fra WEEE 
(tidligere artikel 3, stk. 1). Artikel 15 om oplysninger til behandlingsvirksomheder vedrører 
imidlertid stadig farlige stoffer og præparater - og med rette. Der er derfor behov for at 
genindføre en opdateret definition for farligt stof. Den bør inkludere nanomaterialer, således 
at behandlingsvirksomheder får de nødvendige oplysninger, som muliggør en tilstrækkelig 
behandling.

Ændringsforslag 93
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra m b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mb) "farligt præparat": en blanding, som 
opfylder kriterierne for klassificering som 
farligt i overensstemmelse med direktiv 
1999/45/EF, eller et præparat, der 
indeholder et nanomateriale

Or. en

Begrundelse

Kommissionen slettede ganske enkelt definitioner for "farligt stof eller præparat" fra WEEE 
(tidligere artikel 3, stk. 1). Artikel 15 om oplysninger til behandlingsvirksomheder vedrører 
imidlertid stadig farlige stoffer og præparater - og med rette. Der er derfor behov for at 
genindføre en opdateret definition for farligt stof. Den bør inkludere nanomaterialer, således 
at behandlingsvirksomheder får de nødvendige oplysninger, som muliggør en tilstrækkelig 
behandling.
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Ændringsforslag 94
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra m c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) "nanomateriale": ethvert materiale, 
der er fremstillet til et bestemt formål, som 
har en eller flere dimensioner af en 
størrelse på 100 nm eller mindre, eller 
som består af separate funktionelle dele, 
enten indeni eller på overfladen, hvoraf 
mange har en eller flere dimensioner af 
en størrelse på 100 nm eller mindre, 
herunder strukturer, agglomerater eller 
aggregater, som kan være større end 100 
nm, men som bevarer egenskaber, der er 
karakteristiske for nanoskala.

Egenskaber, der er karakteristiske for 
nanoskala, omfatter følgende:
i) egenskaber, der er forbundet med det 
store specifikke overfladeareal af de 
pågældende materialer og/eller
ii) specifikke fysisk-kemiske egenskaber, 
der er forskellige fra de fysisk-kemiske 
egenskaber, der kendetegner det samme 
materiale i ikkenanoform

Or. en

Begrundelse

Det er behov for at indføre en definition af nanomaterialer. Denne definition er den, som alle 
tre institutioner er blevet enige om i forbindelse med forordningen om nye fødevarer.
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Ændringsforslag 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) »finansieringsaftale«: enhver aftale 
eller ordning om lån, leasing, leje eller 
salg på afbetaling vedrørende udstyr, 
uanset om det i den pågældende aftale 
eller ordning eller enhver tillægsaftale 
eller tillægsordning hertil bestemmes, at 
ejendomsretten til det pågældende udstyr 
vil eller kan blive overdraget

udgår

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag gør de erhvervsdrivende, der bringer udstyret ind på det europæiske 
marked, til producenter. Indførselsstedet på det europæiske marked svarer dog ikke altid til 
den medlemsstat, hvor forbrugeren køber produktet. Derfor bliver det vanskeligere at etablere 
en forbindelse mellem producentens ansvar og indsamlingsstedet for WEEE. Det gør 
oplysningerne om markedsføringen på det nationale marked mindre pålidelige. Disse vigtige 
oplysninger bliver brugt til at beregne de nye indsamlingsmål. 

Ændringsforslag 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) »gøre tilgængelig på markedet«: enhver 
levering af et produkt med henblik på 
distribution, forbrug eller anvendelse på 
Fællesskabets marked som led i 
erhvervsvirksomhed mod eller uden 
vederlag

o) »gøre tilgængelig på markedet«: enhver 
levering af et produkt med henblik på 
distribution, forbrug eller anvendelse på en 
medlemsstats marked som led i 
erhvervsvirksomhed mod eller uden 
vederlag

Or. fr
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Begrundelse

Kommissionens forslag gør de erhvervsdrivende, der bringer udstyret ind på det europæiske 
marked, til producenter. Indførselsstedet på det europæiske marked svarer dog ikke altid til 
den medlemsstat, hvor forbrugeren køber produktet. Derfor bliver det vanskeligere at etablere 
en forbindelse mellem producentens ansvar og indsamlingsstedet for WEEE. Det gør 
oplysningerne om markedsføringen på det nationale marked mindre pålidelige. Disse vigtige 
oplysninger bliver brugt til at beregne de nye indsamlingsmål.

Ændringsforslag 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) »gøre tilgængelig på markedet«: enhver 
levering af et produkt med henblik på 
distribution, forbrug eller anvendelse på 
Fællesskabets marked som led i 
erhvervsvirksomhed mod eller uden 
vederlag

o) »gøre tilgængelig på markedet«: enhver 
levering af et produkt med henblik på 
distribution, forbrug eller anvendelse på 
medlemsstatens nationale marked som led 
i erhvervsvirksomhed mod eller uden 
vederlag

Or. en

Begrundelse

Eftersom indsamlingsmålet er fastsat på nationalt plan, er det at foretrække at have en 
pragmatisk definition af, hvad "gøre tilgængelig på markedet" betyder, som vil sikre 
gennemførelsen og håndhævelsen af forordningen og som følge heraf finansieringen af 
indsamlingen og behandlingen af WEEE i de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) »bringe i omsætning«: første gang et 
produkt gøres tilgængeligt på 

p) »bringe i omsætning«: første gang et 
produkt gøres tilgængeligt på en 
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Fællesskabets marked medlemsstats marked

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag gør de erhvervsdrivende, der bringer udstyret ind på det europæiske 
marked, til producenter. Indførselsstedet på det europæiske marked svarer dog ikke altid til 
den medlemsstat, hvor forbrugeren køber produktet. Derfor bliver det vanskeligere at etablere 
en forbindelse mellem producentens ansvar og indsamlingsstedet for WEEE. Det gør 
oplysningerne om markedsføringen på det nationale marked mindre pålidelige. Disse vigtige 
oplysninger bliver brugt til at beregne de nye indsamlingsmål.

Ændringsforslag 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) »bringe i omsætning«: første gang et 
produkt gøres tilgængeligt på 
Fællesskabets marked

p) »bringe i omsætning«: første gang et 
produkt gøres tilgængeligt på 
medlemsstatens nationale marked

Or. en

Begrundelse

Eftersom indsamlingsmålet er fastsat på nationalt plan, er det at foretrække at have en 
pragmatisk definition af, hvad "bringe i omsætning" betyder, som vil sikre gennemførelsen og 
håndhævelsen af forordningen og som følge heraf finansieringen af indsamlingen og 
behandlingen af WEEE i de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 100
Karin Kadenbach

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) »bringe i omsætning«: første gang et 
produkt gøres tilgængeligt på

p) »bringe i omsætning«: første gang et 
produkt gøres tilgængeligt på en 
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Fællesskabets marked medlemsstats område

Or. de

Begrundelse

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Ændringsforslag 101
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) »fjerne«: manuel, mekanisk, kemisk 
eller metallurgisk håndtering, der munder 
ud i, at farlige stoffer, blandinger og 
komponenter isoleres i en identificerbar 
strøm eller identificerbare dele af en 
strøm ved behandlingsprocessens 
afslutning. Et stof, en blanding eller en 
komponent er identificerbar, hvis det med 
en kontrolovervågning kan dokumenteres, 
at behandlingen foregår på en 
miljømæssigt forsvarlig måde

q) »fjerne«: manuel eller mekanisk
separation af farlige stoffer, blandinger og 
komponenter, som er nærmere angivet i 
bilag II

Or. en

Begrundelse

Kommissionens foreslåede definition af "fjerne" skal ændres, da den fundamentalt søgte at 
ændre behandlingspraksis i bilag II, som ville føre til: a) tab af arbejdspladser, da manuelle 
sorterer i EU ikke kan konkurrere økonomisk med varmebehandling (forbrænding af 
ikkemetaller) i metallurgiske anlæg; b) udelukkende satsning på, at metalanlægs luftfilter 
indeholder forurening; c) definitionen respekterer ikke affaldshierarkiet (artikel 4) i 
affaldsrammedirektivet (2008/98/EF), som foretrækker "genanvendelse af materialer" frem 
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for "termisk behandling" (genindvinding). 

Ændringsforslag 102
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) »fjerne«: manuel, mekanisk, kemisk 
eller metallurgisk håndtering, der munder 
ud i, at farlige stoffer, blandinger og 
komponenter isoleres i en identificerbar 
strøm eller identificerbare dele af en 
strøm ved behandlingsprocessens 
afslutning. Et stof, en blanding eller en 
komponent er identificerbar, hvis det med 
en kontrolovervågning kan dokumenteres, 
at behandlingen foregår på en 
miljømæssigt forsvarlig måde

q) »fjerne«: manuel eller mekanisk 
adskillelse af de farlige stoffer, blandinger 
og komponenter, som står beskrevet i bilag 
II

Or. es

Begrundelse

Formålet er at afklare og præcisere definitionen af "fjerne", som i Kommissionens tekst synes 
uklar. Der henvises til bilag II, som er i overensstemmelse med dette forslag om at bibeholde 
et åbent område i direktivet.

Ændringsforslag 103
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) »fjerne«: manuel, mekanisk, kemisk 
eller metallurgisk håndtering, der munder 
ud i, at farlige stoffer, blandinger og 
komponenter isoleres i en identificerbar 
strøm eller identificerbare dele af en strøm 
ved behandlingsprocessens afslutning. Et 
stof, en blanding eller en komponent er 

q) »fjerne«: manuel, mekanisk, kemisk 
eller metallurgisk håndtering, der munder 
ud i, at farlige stoffer, blandinger og 
komponenter fjernes så grundigt, som det 
er teknisk muligt, fra 
behandlingsprocessen, og isoleres i en 
identificerbar strøm eller identificerbare 
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identificerbar, hvis det med en 
kontrolovervågning kan dokumenteres, at 
behandlingen foregår på en miljømæssigt 
forsvarlig måde

dele af en strøm ved 
behandlingsprocessens afslutning. Et stof, 
en blanding eller en komponent er 
identificerbar, hvis det med en 
kontrolovervågning kan dokumenteres, at 
behandlingen foregår på en miljømæssigt 
forsvarlig måde. At fragmentere betragtes 
ikke som at "fjerne"

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "fjerne" bør ikke indeholde fragmentering, da denne operation ikke kan 
isolere farlige stoffer.

Ændringsforslag 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) »fjerne«: manuel, mekanisk, kemisk 
eller metallurgisk håndtering, der munder 
ud i, at farlige stoffer, blandinger og 
komponenter isoleres i en identificerbar 
strøm eller identificerbare dele af en 
strøm ved behandlingsprocessens 
afslutning. Et stof, en blanding eller en 
komponent er identificerbar, hvis det med 
en kontrolovervågning kan dokumenteres, 
at behandlingen foregår på en 
miljømæssigt forsvarlig måde

q) »fjerne«: manuel, mekanisk, kemisk 
eller metallurgisk håndtering, der munder 
ud i, at farlige stoffer, blandinger og 
komponenter fjernes på det tidligst mulige 
stadium af behandlingsprocessen og så 
grundigt, som det er teknisk muligt. 
Fjernelsesprocessen skal finde sted, før 
enhver anden behandling, som risikerer 
at udsende eller fortynde farlige 
komponenter i affaldsstrømmen

Or. en

Begrundelse

Den nye definition af fjerne, som er indført ved Kommissionens forslag, har en direkte 
indvirkning på minimumsbehandlingskravene, jf. bilag II i direktivet, eftersom ordet "fjerne" 
anvendes i punkt 1 og 2 i bilag II. Der kan herske tvivl om, hvorvidt fragmentering skal være 
tilladt, før udskillelse af farlige stoffer i behandlingsfasen. Dette bør ikke være tilfældet, så 
der er behov for en præcisering af definitionen.
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Ændringsforslag 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra s a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sa) "fast anlæg": fast anlæg i henhold til 
artikel 2, litra c), i direktiv 2004/108/EF 
om elektromagnetisk kompatibilitet

Or. en

Begrundelse

For at sikre bedre ensartethed og sammenhæng med den øvrige EU-lovgivning bør WEEE-
direktivet henvise til den eksisterende definition af "faste anlæg" i direktiv 2004/108/EF om 
elektromagnetisk kompatibilitet. Industrielt udstyr, som anvendes på fabrikker og i 
industrielle processer, bør forblive uden for anvendelsesområdet: For det første fordi deres 
miljømæssige relevans ikke er blevet vurderet som væsentlig i Kommissionens forberedende 
undersøgelser, og for det andet fordi denne type udstyr ikke havner i de kommunale 
affaldsstrømme.

Ændringsforslag 106
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra s a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) "fast anlæg": fast anlæg i henhold til 
artikel 2, litra c), i direktiv 2004/108/EF 
om elektromagnetisk kompatibilitet

Or. en

Begrundelse

For at sikre en bedre sammenhæng med den øvrige EU-lovgivning bør WEEE-direktivet 
henvise til den eksisterende definition af "faste anlæg" i direktiv 2004/108/EF om 
elektromagnetisk kompatibilitet. Vejledningen i Kommissionens dokument om ofte stillede 
spørgsmål bør indføres for at forbedre retssikkerheden.
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Ændringsforslag 107
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra s a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sa) "fast industrielt eller erhvervsmæssigt 
storanlæg": en stor, industriel eller 
erhvervsmæssig, særlig kombination af 
forskellige apparater og eventuelt andre 
anordninger, der er samlet, installeret og 
beregnet til at blive anvendt permanent på 
et forudbestemt sted;

Or. de

Begrundelse

Denne definition er nødvendig, efter at disse anlæg undtages fra anvendelsesområdet. 
Definitionen er i overensstemmelse med "fast anlæg" i direktiv 2004/108/EF. Fast 
installerede industrielle eller erhvervsmæssige storanlæg installeres og demonteres af fagfolk. 
Der er dermed tale om en reguleret affaldsstrøm. Derfor har disse anlæg heller ikke hidtil 
henhørt under anvendelsesområdet for det nugældende direktiv 2002/96/EF.

Ændringsforslag 108
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra s b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sb) "færdige produkter": enhver 
anordning eller enhver udstyrsenhed, der 
har en direkte funktion, egen 
afskærmning og, hvis relevant, porte og 
forbindelser til brug for slutbrugerne.
"Direkte funktion": enhver funktion ved 
en komponent eller et færdigt produkt, der 
opfylder den tilsigtede anvendelse som 
angivet af producenten i 
brugsvejledningen til slutbrugeren. Denne 
funktion kan tilgås uden yderligere 
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justeringer eller forbindelser end enkle 
justeringer og forbindelser, som enhver 
person kan udføre

Or. en

Begrundelse

For at sikre en bedre sammenhæng med den øvrige EU-lovgivning bør WEEE-direktivet 
henvise til den eksisterende definition af "faste anlæg" i direktiv 2004/108/EF om 
elektromagnetisk kompatibilitet. Vejledningen i Kommissionens dokument om ofte stillede 
spørgsmål bør indføres for at forbedre retssikkerheden.

Ændringsforslag 109
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra s b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sb) "stort stationært industriværktøj": en 
kombination af flere systemer, 
slutprodukter og/eller komponenter til 
industrielle formål, som samles og/eller 
installeres af fagfolk på et bestemt sted for 
at samvirke i industrielle omgivelser og 
opfylde en bestemt funktion;

Or. de

Begrundelse

Denne definition er nødvendig, efter at disse værktøjer undtages fra anvendelsesområdet. 
Store stationære industriværktøjer installeres og demonteres af fagfolk. Der er dermed tale 
om en reguleret affaldsstrøm. Derfor har disse værktøjer heller ikke hidtil henhørt under 
anvendelsesområdet for det nugældende direktiv 2002/96/EF.
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Ændringsforslag 110
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra s c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sc) "mobil maskine udelukkende til 
professionelle brugere": en maskine, hvis 
drift enten kræver mobilitet under 
arbejdets udførelse eller en kontinuerlig 
eller halvkontinuerlig bevægelse mellem 
en række faste arbejdspunkter, eller 
maskine, hvor arbejdet sker uden 
bevægelse, men som kan være forsynet 
med midler, der giver mulighed for lettere 
af flytte den fra et sted til et andet;

Or. de

Begrundelse

Denne definition er nødvendig, efter at disse maskiner undtages fra anvendelsesområdet. 
Definitionen er i overensstemmelse med den "mobile maskine" i bilag I, punkt 3.1.1, i direktiv 
2006/42/EF. Mobile maskiner udelukkende til professionelle brugere, demonteres og 
bortskaffes af fagfolk. Der er dermed tale om en reguleret affaldsstrøm. Derfor har disse 
maskiner heller ikke hidtil henhørt under anvendelsesområdet for det nugældende direktiv 
2002/96/EF.

Ændringsforslag 111
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra s a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sa) "fast anlæg" et anlæg som defineret i 
artikel 2, litra c, i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. 
december 2004 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes lovgivning om 
elektromagnetisk kompatibilitet1. Dette 
omfatter f.eks. også udstyr til levering af 
rum- og procesopvarmning, køling og 
varmt vand, og de komponenter, der er 
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fast forbundet hermed, herunder målere;
1 EUT L 390 af 31.12.2004, s. 24.

Or. de

Begrundelse

Im ZusammenhangAus Kohärenzgründen sollte auf die bestehende Definition der “ortsfesten 
Anlagen” in Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste 
Anlagen“ finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc.. Auch 
Heizungsanlagen für Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und 
sind nicht mit “plug-and play” Geräten, wie z.B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen 
Klimageräten zu vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.

Ændringsforslag 112
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra s a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sa) "fast anlæg": "en særlig kombination 
af forskellige apparater og eventuelt 
andre anordninger, der er samlet, 
installeret og beregnet til at blive anvendt 
permanent på et forudbestemt sted."

Or. en

Begrundelse

For at sikre bedre ensartethed og sammenhæng med den øvrige EU-lovgivning bør RoHS-
direktivet henvise til den eksisterende definition af "faste anlæg" i direktiv 2004/108/EF om 
elektromagnetisk kompatibilitet. Eksempler på faste anlæg er anlæg inden for petrokemi, 
fremstilling af biler, lægemidler, materialehåndtering, elproduktion, rensning af vand og 
fremstilling af papir samt visse elektriske anlæg.
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Ændringsforslag 113
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fremmer i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
produktlovgivning, herunder direktiv 
2005/32/EF vedrørende miljøvenligt design 
foranstaltninger, der skal promovere 
udformning og produktion af elektrisk og 
elektronisk udstyr, navnlig med henblik på 
at lette genbrug, bortskaffelse og 
nyttiggørelse af WEEE, samt dele og 
materialer herfra. Disse foranstaltninger må 
ikke hindre det indre marked i at fungere 
efter hensigten. I denne sammenhæng 
træffer medlemsstaterne passende 
foranstaltninger, således at producenterne 
ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner 
eller fremstillingsprocesser hindrer 
genbrug af WEEE, medmindre sådanne 
specifikke konstruktioner eller 
fremstillingsprocesser frembyder 
altovervejende fordele f.eks. med hensyn 
til miljøbeskyttelse og/eller 
sikkerhedskrav.

Medlemsstaterne fremmer i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
produktlovgivning, herunder direktiv 
2005/32/EF vedrørende miljøvenligt 
design, økonomiske og andre 
foranstaltninger, der skal promovere 
udformning og produktion af elektrisk og 
elektronisk udstyr, navnlig med henblik på 
at lette genbrug, bortskaffelse og 
nyttiggørelse af WEEE, samt dele og 
materialer herfra. Disse foranstaltninger må 
ikke hindre det indre marked i at fungere 
efter hensigten. I denne sammenhæng 
træffer medlemsstaterne passende 
foranstaltninger, således at producenterne 
ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner 
eller fremstillingsprocesser hindrer 
genbrug af WEEE, medmindre sådanne 
specifikke konstruktioner eller 
fremstillingsprocesser frembyder 
altovervejende fordele f.eks. med hensyn 
til miljøbeskyttelse og/eller 
sikkerhedskrav.

Or. en

Ændringsforslag 114
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fremmer i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
produktlovgivning, herunder direktiv 
2005/32/EF vedrørende miljøvenligt design 

Medlemsstaterne fremmer i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
produktlovgivning, herunder direktiv 
2005/32/EF vedrørende miljøvenligt 
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foranstaltninger, der skal promovere 
udformning og produktion af elektrisk og 
elektronisk udstyr, navnlig med henblik på 
at lette genbrug, bortskaffelse og 
nyttiggørelse af WEEE, samt dele og 
materialer herfra. Disse foranstaltninger må 
ikke hindre det indre marked i at fungere 
efter hensigten. I denne sammenhæng 
træffer medlemsstaterne passende 
foranstaltninger, således at producenterne 
ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner 
eller fremstillingsprocesser hindrer 
genbrug af WEEE, medmindre sådanne 
specifikke konstruktioner eller 
fremstillingsprocesser frembyder 
altovervejende fordele f.eks. med hensyn 
til miljøbeskyttelse og/eller 
sikkerhedskrav.

design, samarbejdet mellem producenter 
og genvindingsvirksomheder samt
foranstaltninger, der skal promovere 
udformning og produktion af elektrisk og 
elektronisk udstyr, navnlig med henblik på 
at lette genbrug, bortskaffelse og 
nyttiggørelse af WEEE, samt dele og 
materialer herfra. Disse foranstaltninger må 
ikke hindre det indre marked i at fungere 
efter hensigten. I denne sammenhæng 
træffer medlemsstaterne passende 
foranstaltninger, således at producenterne 
ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner 
eller fremstillingsprocesser hindrer 
genbrug af WEEE, medmindre sådanne 
specifikke konstruktioner eller 
fremstillingsprocesser frembyder 
altovervejende fordele f.eks. med hensyn 
til miljøbeskyttelse og/eller 
sikkerhedskrav.

Or. en

Begrundelse

Article 4 (Product design) was added to the original directive by the Parliament and was 
intended generally to improve the eco-design of products and specifically to counter the 
threat to remanufacturers of printer cartidges by original manufacturers incorporating design 
or other features intended to prevent their re-use. Perhaps as a result this has not developed 
into a problem. Recyclers have since identified a number of design trends that could hamper 
recycling or create dangerous situations when products are returned in the future. Effective 
cooperation between designers and recyclers at an early stage can help improve design for 
recycling. The European Commission should facilitate this cooperation as product designers 
generally design their products for the entire EU Internal Market.

Ændringsforslag 115
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at minimere 
bortskaffelse af WEEE i form af usorteret 

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
minimere bortskaffelse af WEEE i form af 
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husholdningsaffald og til at opnå et højt 
niveau for særskilt indsamling af WEEE, 
dette gælder bl.a. først og fremmest for 
udstyr til køling og frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser.

usorteret husholdningsaffald og på at opnå 
et højt niveau for særskilt indsamling af 
WEEE, dette gælder bl.a. først og 
fremmest for udstyr til køling og frysning 
indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer 
og fluorholdige drivhusgasser, 
kviksølvlamper og små 
husholdningsartikler.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt at anmode medlemsstaterne om at nedbringe bortskaffelsen af 
usorteret WEEE. Dette bør i sidste ende undgås. For at nå dette bør ikke kun visse former for 
udstyr til køling og frysning prioriteres, men også kviksølvlamper og små 
husholdningsartikler, som ofte indeholder farlige stoffer, batterier eller akkumulatorer, og 
har stor sandsynlighed for at ende i skraldespanden, hvis de ikke nævnes specifikt.

Ændringsforslag 116
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at minimere
bortskaffelse af WEEE i form af usorteret 
husholdningsaffald og til at opnå et højt 
niveau for særskilt indsamling af WEEE, 
dette gælder bl.a. først og fremmest for 
udstyr til køling og frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser.

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at forhindre
bortskaffelse af WEEE i form af usorteret 
husholdningsaffald og til at opnå et højt 
niveau for særskilt indsamling af WEEE, 
dette gælder bl.a. først og fremmest for 
udstyr til køling og frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser, 
kviksølvholdige lamper og små apparater.

Or. de
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Begrundelse

Netop små apparater og lamper bortskaffes ofte sammen med usorteret husholdningsaffald. 
Det er derfor vigtigt, at foranstaltninger til at forhindre bortskaffelsen af EEE i form af 
usorteret husholdningsaffald, også gælder for små apparater og kviksølvholdige lamper.

Ændringsforslag 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at minimere 
bortskaffelse af WEEE i form af usorteret 
husholdningsaffald og til at opnå et højt 
niveau for særskilt indsamling af WEEE, 
dette gælder bl.a. først og fremmest for 
udstyr til køling og frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser.

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at minimere 
bortskaffelse af WEEE i form af usorteret 
husholdningsaffald og til at opnå et højt 
niveau for særskilt indsamling af WEEE, 
dette gælder bl.a. først og fremmest for 
udstyr til køling og frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser, kviksølvlamper 
og små husholdningsartikler.

Or. en

Begrundelse

Det, der gælder for udstyr til køling og frysning, gælder også for kviksølvlamper og små 
husholdningsartikler. I dag er den særskilte indsamling af udstyr til køling og frysning, 
kviksølvlamper og små husholdningsartikler utilstrækkelig, og der er behov for at tilskynde 
medlemsstaterne til at forbedre indsamlingsprocenterne på disse bestemte områder. De 
indeholder alle farlige stoffer, og især lamper og små husholdningsartikler har tendens til at 
ende i skraldespanden. Små husholdningsartikler indeholder ofte værdifulde ressourcer, der 
skal genbruges.
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Ændringsforslag 118
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at minimere 
bortskaffelse af WEEE i form af usorteret 
husholdningsaffald og til at opnå et højt 
niveau for særskilt indsamling af WEEE, 
dette gælder bl.a. først og fremmest for 
udstyr til køling og frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser.

1. For at opnå et højt niveau for særskilt 
indsamling af WEEE og korrekt 
behandling af alle typer WEEE, dette 
gælder bl.a. for udstyr til køling og 
frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser, kviksølvlamper 
og små husholdningsartikler, sikrer 
medlemsstaterne, at alt WEEE indsamles 
særskilt og ikke blandes med voluminøst 
eller usorteret husholdningsaffald, og at 
usorteret WEEE ikke sendes på 
lossepladsen eller til forbrænding.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal sikre, at WEEE fra husholdninger ikke ender i usorteret 
husholdningsaffald, særlig små husholdningsartikler. Dette kan ske ved at vedtage passende 
foranstaltninger, som øjeblikkeligt vil minimere bortskaffelse af WEEE i husholdningsaffald 
med henblik på senere forbud.

Affald fra udstyr, der indeholder ozonlagsnedbrydende, fluorholdige stoffer, fortjener særlig 
opmærksomhed. Dette vil sikre, at disse artikler, der skal behandles på en bestemt måde på 
grund af arten af de stoffer, de indeholder, ender i deres egen affaldsstrøm.

Ændringsforslag 119
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) når distributører tilbyder en vare i 
kategori 3, er de ansvarlige for at sikre, at 
sådant affald som minimum kan 
returneres gratis til distributøren, for så 
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vidt som udstyret er af tilsvarende art og 
har udfyldt samme funktioner som det 
leverede udstyr, selv om der ikke købes en 
ny vare af tilsvarende art.

Or. en

Ændringsforslag 120
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan udpege de 
operatører, som skal indsamle WEEE fra 
private husholdninger, og sikrer, at 
WEEE, der deponeres på 
indsamlingsfaciliteter, overdrages til 
producenterne eller tredjeparter, som 
handler på deres vegne, eller med henblik 
på forberedelse til genbrug til udpegede 
virksomheder eller selskaber.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne får mulighed for at tilskrive det indsamlede WEEE til de nødvendige aktører 
for at kunne nå de krævede ambitiøse mål. Dette ændringsforslag vil sikre, at der kan nås 
mere ambitiøse mål.

Ændringsforslag 121
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) distributørerne er pålagt ansvar for ved 
levering af nyt udstyr at sikre, at sådant 
affald som minimum gratis kan returneres 
til distributøren på et et-til-et-grundlag, for 

b) distributørerne er pålagt ansvar for ved 
levering af nyt udstyr at sikre, at sådant 
affald som minimum gratis kan returneres 
til distributøren på et et-til-et-grundlag, for 
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så vidt som udstyret er af tilsvarende art og 
har udfyldt samme funktioner som det
leverede udstyr. Medlemsstaterne kan 
fravige denne bestemmelse, forudsat det 
sikres, at det ikke derved bliver 
vanskeligere for den sidste indehaver at 
returnere WEEE, og at disse ordninger er 
gratis for den sidste indehaver. 
Medlemsstater, der gør brug af denne 
bestemmelse, underretter Kommissionen 
herom

så vidt som udstyret er af tilsvarende art og 
har udfyldt samme funktioner som det 
leverede udstyr. Distributører, der råder 
over et areal på over 1.500 m2, er 
ansvarlige for, at forbrugerne som 
minimum kan returnere WEEE gratis til 
distributørerne, og skal råde over et 
særligt vandtæt indsamlings- og 
oplagringsområde. Medlemsstaterne kan 
fravige denne bestemmelse, forudsat det 
sikres, at det ikke derved bliver 
vanskeligere for den sidste indehaver at 
returnere WEEE, og at disse ordninger er 
gratis for den sidste indehaver. 
Medlemsstater, der gør brug af denne 
bestemmelse, underretter Kommissionen 
herom

Or. en

Begrundelse

For at muliggøre en bedre indsamling af WEEE, særlig de mindste artikler, der ofte ikke 
bringes tilbage med den nuværende obligatoriske et-til-et-ordning, bør de store distributører 
anmodes om at fungere som lovpligtige indsamlingssteder. Dette vil lette indsamlingen 
betydeligt ved, at der kommer mange flere indsamlingssteder, og gøre returnering af brugt 
EEE meget enklere for slutbrugerne.

Ændringsforslag 122
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) distributørerne er pålagt ansvar for ved 
levering af nyt udstyr at sikre, at sådant 
affald som minimum gratis kan returneres 
til distributøren på et et-til-et-grundlag, for 
så vidt som udstyret er af tilsvarende art og 
har udfyldt samme funktioner som det 
leverede udstyr. Medlemsstaterne kan 
fravige denne bestemmelse, forudsat det 
sikres, at det ikke derved bliver 
vanskeligere for den sidste indehaver at 

b) distributørerne er pålagt ansvar for ved 
levering af nyt udstyr at sikre, at sådant 
affald som minimum gratis kan returneres 
til distributøren på et et-til-et-grundlag, for 
så vidt som udstyret er af tilsvarende art og 
har udfyldt samme funktioner som det 
leverede udstyr. Distributører af EEE, der 
råder over et forretningsareal på over 
1.500 m2, er ansvarlige for, at forbrugerne 
kan returnere alt WEEE gratis til dem, og 
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returnere WEEE, og at disse ordninger er 
gratis for den sidste indehaver. 
Medlemsstater, der gør brug af denne 
bestemmelse, underretter Kommissionen 
herom

skal råde over et særligt vandtæt 
indsamlings- og oplagringsområde til 
dette formål. Medlemsstaterne kan fravige 
denne bestemmelse, forudsat det sikres, at 
det ikke derved bliver vanskeligere for den 
sidste indehaver at returnere WEEE, og at 
disse ordninger er gratis for den sidste 
indehaver. Medlemsstater, der gør brug af 
denne bestemmelse, underretter 
Kommissionen herom

Or. en

Begrundelse

Returnering til distributøren på et et-til-et-grundlag er ikke tilstrækkelig. 
Indsamlingsprocenterne kunne forbedres væsentligt, når forbrugerne kan bringe deres WEEE 
til enhver stor distributør.

Ændringsforslag 123
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) distributørerne er pålagt ansvar for ved 
levering af nyt udstyr at sikre, at sådant 
affald som minimum gratis kan returneres 
til distributøren på et et-til-et-grundlag, for 
så vidt som udstyret er af tilsvarende art og 
har udfyldt samme funktioner som det 
leverede udstyr. Medlemsstaterne kan 
fravige denne bestemmelse, forudsat det 
sikres, at det ikke derved bliver 
vanskeligere for den sidste indehaver at 
returnere WEEE, og at disse ordninger er 
gratis for den sidste indehaver. 
Medlemsstater, der gør brug af denne 
bestemmelse, underretter Kommissionen 
herom

b) distributørerne er pålagt ansvar for ved 
levering af nyt udstyr at sikre, at sådant 
affald som minimum gratis eller med en 
eller anden form for godtgørelse, der 
udbetales af distributøren, kan returneres 
til distributøren på et et-til-et-grundlag, for 
så vidt som udstyret er af tilsvarende art og 
har udfyldt samme funktioner som det 
leverede udstyr. Medlemsstaterne kan 
fravige denne bestemmelse, forudsat det 
sikres, at det ikke derved bliver 
vanskeligere for den sidste indehaver at 
returnere WEEE, og at disse ordninger er 
gratis for den sidste indehaver. 
Medlemsstater, der gør brug af denne 
bestemmelse, underretter Kommissionen 
herom

Or. en
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Begrundelse

Hvis det sikres, at forbrugerne får penge tilbage for WEEE, som de returnerer til 
distributørerne, kan det bidrage væsentligt til indsamlingsprocenterne. Det vil også kunne 
være nyttigt for producenterne, som får mere WEEE til genbrug.

Ændringsforslag 124
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne gennemfører senest i 
2013 en plan for forbedring af 
indsamlingen af WEEE for at øge 
indsamlingen af WEEE for alle 
kategorier af WEEE fra husholdninger, 
og forbedre indsamlingsordningernes 
effektivitet. Planen for forbedring af 
indsamlingen skal som et absolut 
minimum gøre det muligt at nå frem til 
den i artikel 7 fastsatte 
indsamlingsprocent. Planen for 
forbedring af indsamlingen revideres 
hvert 3. år, og regelmæssige rapporter 
indsendes til Kommissionen. Denne 
forbedringsplan bør omfatte regelmæssige 
undersøgelser for at vurdere 
indsamlingsordningerne, det EEE, der 
stilles til rådighed, og potentialet for 
indsamling af WEEE på 
medlemsstatsplan.

Or. en

Begrundelse

En obligatorisk forbedringsplan på medlemsstatsplan er den bedste måde at forbedre 
kendskabet til WEEE-strømme på og sikre en bedre overvågning og bedre resultater. 
Forpligtelsen til at indsende selve planen og de faktiske resultater til Kommissionen er en 
måde, hvorpå en sådan plan kan gøres til et handlingsgrundlag og ikke blot en liste over gode 
hensigter.
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Ændringsforslag 125
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forbyder bortskaffelse 
af ubehandlet, særskilt indsamlet WEEE.

1. Medlemsstaterne forbyder og overvåger
bortskaffelse af ubehandlet, særskilt 
indsamlet WEEE.

Or. en

Begrundelse

En korrekt overvågning er nødvendig for at undgå bortskaffelse af WEEE, der ikke indsamles 
og behandles særskilt.

Ændringsforslag 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indsamling 
og transport af særskilt indsamlet WEEE 
udføres på en måde, der optimerer genbrug 
og genanvendelse og isolering af farlige 
stoffer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indsamling 
og transport af særskilt indsamlet WEEE 
udføres på en måde, der optimerer genbrug 
og genanvendelse og isolering af farlige 
stoffer. For at optimere genbrug af 
komplette apparater sikrer 
medlemsstaterne ligeledes, at 
indsamlingsordningerne muliggør en 
adskillelse af artikler, der kan genbruges, 
fra særskilt indsamlet WEEE på 
indsamlingsstederne forud for enhver 
transport.

Or. en

Begrundelse

Særskilt indsamling af apparater, der kan genbruges, sker ikke ofte, så det er nødvendigt at 
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give medlemsstaterne incitamenter til at forbedre indsamlingsprocenterne på disse bestemte 
områder, samt til at omsætte den prioriterede genbrug af komplette apparater (tidligere 
artikel 7, stk. 1, i WEEE-direktivet) til specifikke foranstaltninger på dette område. Den 
bedste måde at fastsætte en prioritering af genbrug af komplette apparater på, er ved at 
indføre bestemmelser for udvælgelse og adskillelse af potentielt genanvendelige artikler på 
det tidligst mulige tidspunkt. Dette vil bevare deres kvalitet og optimere WEEE's 
genanvendelsespotentiale.

Ændringsforslag 127
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5,
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 
6 i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år 
i denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at mindst 
85 % af det WEEE, der frembringes i 
medlemsstaten, indsamles i 2016.

Medlemsstaterne sikrer, at den 
indsamlede mængde WEEE gradvist øges 
i perioden 2013 til 2016. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om den 
relevante nationale lovgivning senest den 
[…*].
Til dokumentation for, at 
minimumsindsamlingsprocenten er 
opnået, sikrer medlemsstaterne, at 
oplysninger om den mængde WEEE, der
- er forberedt til genbrug eller sendt til 
behandlingsfaciliteter af enhver aktør og 
behandlet i overensstemmelse med artikel 
8
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- er blevet bragt til indsamlingsfaciliteter i 
henhold til artikel 5, stk. 2, litra a),
- er blevet bragt til distributører i henhold 
til artikel 5, stk. 2, litra b),
- er blevet indsamlet særskilt og behandlet 
af producenter eller tredjeparter, der 
handler på deres vegne,
- eller er blevet indsamlet særskilt og 
behandlet på enhver måde af andre 
WEEE-aktører,
indberettes gratis til medlemsstaten i 
henhold til direktivets artikel 16.
* indsæt dato 18 måneder efter 
ikrafttrædelsen

Or. en

Begrundelse

Hver enkelt medlemsstat bør være ansvarlig for opfyldelsen af indsamlingsmålet. 
Producenterne kan ikke kontrollere andre aktørers indsamling, og en individuel producent 
kan ikke pålægges et kollektivt nationalt mål.

Det mål, der skal gælde for hver enkelt medlemsstat, bør være mindst 85 % af det tilførte 
WEEE (dette svarer til de 65 %, Kommissionen har foreslået: 85 % af 80 % af det WEEE, der 
statistisk tilføres).

Ændringsforslag 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år i 

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 40 % i 
2016 stigende til 65 % i 2020. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
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denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

er bragt i omsætning i de foregående tre år 
i denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater er markedet for EEE endnu ikke mættet, hvilket resulterer i en lavere 
procentsats af tilført WEEE i forhold til det EEE, der markedsføres. Sammenlignet med 
situationen i andre dele af EU ville det være vanskeligt for dem at nå det af Kommissionen 
foreslåede mål på 65 %. Det foreslåede nye mål bør tage hensyn til nationale 
omstændigheder og strukturelle begrænsninger f.eks. anvendelse af EEE over livscyklussen, 
mangelfuld genbrugsinfrastruktur, som er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat. 
Referenceårene for beregning af procentsatsen bør være mindst tre år i stedet for to år.

Ændringsforslag 129
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 
6 i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år 
i denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at mindst 
85 % af det WEEE, der frembringes i 
medlemsstaten, indsamles i 2016. 
Medlemsstaterne sikrer, at der indsamles 
mindst 4 kg WEEE pr. indbygger i 2012. 
Medlemsstaterne sikrer, at den 
indsamlede mængde WEEE gradvist øges 
i perioden 2012 til 2016.
Indsamlingsmålene skal opnås hvert år, 
medlemsstaterne kan, hvis det er praktisk 
gennemførligt, fastsætte mere ambitiøse 
individuelle mål, og indberetter i givet fald 
dette til Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 130
José Manuel Fernandes

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år i 
denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at mindst 
85 % af det WEEE, der frembringes i 
medlemsstaten, indsamles i 2016. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år i 
denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

Or. en

Begrundelse

Ved at fastsætte indsamlingsmålet til 65 % i vægtet gennemsnit tillader Kommissionen reelt, 
at noget WEEE ikke kan indsamles via officielle kanaler og potentielt ikke behandles 
ordentligt. Der er derfor risiko for, at lettere, mindre apparater overses, og at der kun 
fokuseres på tungere og mere voluminøse apparater.

Ændringsforslag 131
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at der opnås
en minimumsindsamlingsprocent på 85 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE i 
hver udstyrskategori som defineret i bilag 
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grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år i 
denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

I, som er indsamlet i henhold til artikel 5 
og 6 i et givet år i denne medlemsstat, 
udtrykt som en procentdel af den 
gennemsnitlige vægt af elektrisk og 
elektronisk udstyr i hver udstyrskategori 
som defineret i bilag I, der er bragt i 
omsætning i de foregående tre år i denne 
medlemsstat. Denne indsamlingsprocent 
skal opnås hvert år og første gang i 2016. 
Fra 2013 til udgangen af 2015 sikrer 
medlemsstaterne, at der ved en identisk 
beregning opnås en årlig 
minimumsindsamlingsprocent på 45 %. 

Or. de

Begrundelse

Kun hvis indsamlingsprocenten beregnes pr. udstyrskategori, er der sikret en tilstrækkelig 
indsamling af små apparater. Hvis der ikke differentieres mellem udstyrskategorierne, er det 
kun de store og tunge apparater, som bliver afleveret til genanvendelse. Små apparater vil 
fortsat blive bortskaffet og forbrændt sammen med husholdningsaffaldet. Forbrændingen af 
de mange små apparater er til skade for mennesker, dyr og miljø og er et unødvendigt 
ressourcespild.

Ændringsforslag 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år i 
denne medlemsstat. Denne 

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at der opnås
en minimumsindsamlingsprocent på 55 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående tre år 
i denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnås hvert år og 
første gang i 2016. Fra 2013 til udgangen 
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indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

af 2015 sikrer medlemsstaterne, at der ved 
en identisk beregning opnås en årlig 
minimumsindsamlingsprocent på 45 %.

Or. de

Begrundelse

Det er svært at forestille sig en minimumsindsamlingsprocent på 65 %, når man ser på de 
foreliggende data og beregninger. For Tyskland findes der f.eks. indtil nu kun data om 
indsamling, genanvendelse og behandling af WEEE for 2006. Her ligger 
indsamlingsprocenten på 41 % (i forhold til den mængde, der blev bragt i omsætning det 
pågældende år). Indsamlingsprocenten skal være baseret på den eksisterende viden og de 
statistiske data om praksis vedrørende tilbagetagning af WEEE. En indsamlingsprocent på 55 
% forekommer ambitiøs, men dog mulig.

Ændringsforslag 133
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år i 
denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at der opnås
en minimumsindsamlingsprocent på 75 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år i 
denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016. Fra 2013 og frem til 
udgangen af 2015 sikrer medlemsstaterne, 
at en minimumsindsamlingsprocent på 
50 % beregnet på samme måde nås hver 
måned.

Or. en
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Begrundelse

Ambitionsniveauet for de mål, som ordføreren har foreslået, øges.

Ændringsforslag 134
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 
6 i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år 
i denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at mindst 
85 % af det WEEE, der frembringes i 
medlemsstaten, indsamles i 2016.
Medlemsstaterne sikrer, at den 
indsamlede mængde WEEE gradvist 
øges i perioden 2012 til 2016. 
Medlemsstaterne fremlægger deres 
forbedringsplaner for Kommissionen i 
2012.

Medlemsstaterne sikrer, at der i 2011 
indsamles mindst 4 kg WEEE pr. 
indbygger.
Indsamlingsmålene skal nås årligt.
Medlemsstaterne kan, hvis det er praktisk 
muligt, fastsætte mere ambitiøse 
individuelle mål, og indberetter i givet fald 
dette til Kommissionen.
Den mængde WEEE, der behandles i 
overensstemmelse med artikel 8, herunder 
det, der forberedes til genbrug, betragtes 
som den årlige indsamlede mængde 
WEEE.
Til dokumentation for, at 
minimumsindsamlingsprocenten er nået 
sikrer medlemsstaterne, at oplysninger om 
mængden af WEEE, der forberedes til 
genbrug eller sendes til 
behandlingsfaciliteterne af alle aktører og 



PE439.856v01-00 72/99 AM\808628DA.doc

DA

behandles i overensstemmelse med artikel 
8, indberettes til medlemsstaten i 
overensstemmelse med dette direktivs 
artikel 16.

Or. en

Begrundelse

En anden metode til beregning af indsamlingsmålene.

Ændringsforslag 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 
6 i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år 
i denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at mindst 
85 % af det WEEE, der frembringes i 
medlemsstaten, indsamles i 2016.

Medlemsstaterne sikrer, at den 
indsamlede mængde WEEE gradvist øges 
i perioden 2012 til 2016. Medlemsstaterne 
fremlægger deres forbedringsplaner for 
Kommissionen inden udgangen af 2011.
Medlemsstaterne sikrer, at der i 2011 
indsamles mindst 4 kg WEEE pr. 
indbygger.
Indsamlingsmålene skal opnås hvert år.
Medlemsstaterne kan, hvis det er praktisk 
muligt, fastsætte mere ambitiøse 
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individuelle mål, og indberetter i givet fald 
dette til Kommissionen.
Den mængde WEEE, der behandles i 
overensstemmelse med artikel 8, herunder 
den mængde, der forberedes til genbrug, 
betragtes som den årlige indsamlede 
mængde WEEE.
Til dokumentation for, at 
minimumsindsamlingsprocenten er 
opnået, sikrer medlemsstaterne, at 
oplysninger om den mængde WEEE, der
- er forberedt til genbrug eller sendt til 
behandlingsfaciliteter af enhver aktør og 
behandlet i overensstemmelse med artikel 
8,
- er blevet bragt til indsamlingsfaciliteter i 
henhold til artikel 5, stk. 2, litra a),
- er blevet bragt til distributører i henhold 
til artikel 5, stk. 2, litra b),
- er blevet indsamlet særskilt og behandlet 
af producenter eller tredjeparter, der 
handler på deres vegne,
- eller er blevet indsamlet særskilt og 
behandlet på enhver måde af andre 
WEEE-aktører,
indberettes gratis til medlemsstaten i 
henhold til direktivets artikel 16.
Opnåelsen af målet defineres som den 
faktiske mængde WEEE, der forberedes 
til genbrug eller behandles i 
overensstemmelse med artikel 8.

Or. en

Begrundelse

Hver enkelt medlemsstat skal være ansvarlig for opfyldelsen af indsamlingsmålet.
Producenterne kan ikke være ansvarlige for et overordnet indsamlingsmål, da de ikke kan 
kontrollere andre aktører, der indsamler WEEE for at få en indtjening, og ikke har 
håndhævelsesbeføjelser, og det kollektive begreb "producenter" kan ikke henvise til en 
juridisk enhed, som man kan fremstå samlet. En minimumsindsamlingsprocent på 85 % 
WEEE, der tilføres på medlemsstatsplan, bør nås (dette svarer til de 65 %, som 
Kommissionen har fastsat, idet det er 85 % af de 80 % WEEE, der statistisk beregnet tilføres 
inden for to år efter 100 % EEE er blevet markedsført).
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Ændringsforslag 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år i 
denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år i 
denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016. Den omfatter ligeledes 
WEEE, som er indsamlet særskilt med 
henblik på genbrug.

Or. fr

Begrundelse

Hvis en medlemsstat har en ambitiøs genbrugspolitik, risikerer den at blive straffet, hvis 
WEEE, der er indsamlet med henblik på genbrug, ikke regnes med i indsamlingsprocenten. 
Derfor er det nødvendigt at sørge for, at dette bliver medregnet. Det er ligeledes nødvendigt 
at have fokus på dette, fordi en vis mængde af dette WEEE indsamles meget tidligt i forløbet 
og derfor ikke bliver talt med i beregningen af den indsamlede tonnage.

Ændringsforslag 137
János Áder

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 

1. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
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på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år i 
denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 50 % i 
2016 stigende til 65 % i 2020. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående tre år 
i denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016. Inden denne dato 
gælder en indsamlingsmængde på mindst 
fire kg i gennemsnit pr. indbygger pr. år.

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater er markedet for EEE endnu ikke mættet, hvilket resulterer i en lavere 
procentsats af WEEE i forhold til det EEE, der markedsføres. Sammenlignet med situationen i 
andre dele af EU ville det være vanskeligt for dem at nå det af Kommissionen foreslåede mål 
på 65 %. Det foreslåede nye mål bør tage hensyn til nationale omstændigheder og strukturelle 
begrænsninger f.eks. anvendelse af EEE over livscyklussen, mangelfuld 
genbrugsinfrastruktur, som er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat. Indtil de nye mål 
træder i kraft, skal den nuværende reelle indsamlingsprocent forbedres. Referenceårene for 
beregning af procentsatsen bør være mindst tre år i stedet for to år.

Ændringsforslag 138
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Til dokumentation for, at 
minimumsindsamlingsprocenten er nået, 
sikrer medlemsstaterne, at oplysninger om 
den mængde WEEE, der
- er blevet bragt til indsamlingsfaciliteter i 
henhold til artikel 5, stk. 2, litra a)
- er blevet bragt til distributører i henhold 
til artikel 5, stk. 2, litra b)
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- er blevet indsamlet særskilt og behandlet 
eller eksporteret af producenter eller 
tredjeparter, der handler på deres vegne
- eller er blevet indsamlet særskilt og 
behandlet, repareret eller eksporteret på 
enhver måde af andre WEEE-aktører
meddeles dem gratis hvert år.

Or. en

Ændringsforslag 139
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at der fra 
begyndelsen af 2016 opnås en 
minimumsindsamlingsprocent på 45 % 
for lamper, der indeholder kviksølv.
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af de 
kviksølvholdige lamper, som er indsamlet 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af de kviksølvholdige lamper, der er 
bragt i omsætning i de foregående tre år i 
denne medlemsstat. Fra 2012 til 
udgangen af 2015 sikrer medlemsstaterne, 
at der ved en identisk beregning opnås en 
årlig minimumsindsamlingsprocent på 
30 %.

Or. de
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Ændringsforslag 140
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
forhandler, som ikke kan dokumentere, at 
producenten af et elektrisk eller 
elektronisk apparat opfylder sine 
økonomiske og proceduremæssige 
forpligtelser for dette apparat, selv 
opfylder disse forpligtelser eller sikrer, at 
disse forpligtelser bliver opfyldt, før han 
videresælger produktet.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne lever op til deres ansvar for indsamling og 
genvinding. Samtidig skal der gives forhandlerne et incitament.

Ændringsforslag 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
fastsættes en særskilt 
minimumsindsamlingsprocent for lamper, 
der ikke henhører under kategori 3 i bilag 
I. Producenter af lamper i kategori 3 skal 
opfylde følgende indsamlingsmål:
(a) 30 % begyndende i 2012
(a) 45 % begyndende i 2016
udtrykt som en procentdel af den 
gennemsnitlige vægt af lamper, der er 
markedsført i den pågældende 
medlemsstat i de foregående tre år.
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Or. en

Begrundelse

Sammenlignet med næsten alt andet EEE er markedet for fluoriserende lamper ikke mættet. I 
de kommende år vil forbrugerne udskifte deres gamle glødepærer med nye kompakte 
fluoriserende lamper. Disse lamper har en levetid på over fem år. Derfor kan et 
indsamlingsmål på 65 % baseret på lamper solgt i de foregående tre år ikke nås. Et særskilt 
indsamlingsmål giver også incitamenter til at indsamle kategori 3 lamper, der ellers måske 
ville blive overset i indsamlingsprocessen på grund af deres meget ringe vægt.

Ændringsforslag 142
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Til dokumentation for, at 
minimumsindsamlingsprocenten er nået, 
sikrer medlemsstaterne, at oplysninger om 
den mængde WEEE, der handler på deres 
vegne
- er blevet bragt til indsamlingsfaciliteter i 
henhold til artikel 5, stk. 2, litra a),
- er blevet bragt til distributører i henhold 
til artikel 5, stk. 2, litra b),
- er blevet indsamlet særskilt og behandlet 
eller eksporteret af producenter eller 
tredjeparter,
- eller er blevet indsamlet særskilt og 
behandlet på enhver anden måde, 
meddeles dem gratis.

Or. en

Begrundelse

Ordførerens ændringsforslag accepteres, men der lægges ekstra vægt på producentens ansvar 
og på, at tredjeparter, der indsamler WEEE og videregiver det til dem, skal indgå en kontrakt 
herom. Hvis dette krav ikke bekræftes i især Det Forenede Kongerige, vil det underminere 
gennemførelsen af direktivet i det land.
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Ændringsforslag 143
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Som dokumentation for at 
minimumsindsamlingsprocenten er nået, 
sikrer medlemsstaterne, at oplysninger om 
den mængde WEEE, der
- er blevet bragt til indsamlingsfaciliteter i 
henhold til artikel 5, stk. 2, litra a),
- er blevet bragt til distributører i henhold 
til artikel 5, stk. 2, litra b),
- er blevet indsamlet særskilt og behandlet 
eller eksporteret af producenter eller 
tredjeparter, der handler på deres vegne,
- eller er blevet indsamlet særskilt og 
behandlet, repareret eller eksporteret på 
enhver måde af andre WEEE-aktører, 
hvert år meddeles dem vederlagsfrit.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for at opfylde indsamlingsmålet og skal rapportere mængden 
af indsamlet og behandlet WEEE i henhold til artikel 16, stk. 5, herunder mængden forberedt 
til genbrug. Af den grund er det vigtigt, at alle separat indsamlede mængder indrapporteres 
til dem, herunder det, der er indsamlet af andre WEEE-aktører end producenterne og 
tredjeparter, der handler på deres vegne. Det vil gøre det lettere at overvåge 
affaldsstrømmen.



PE439.856v01-00 80/99 AM\808628DA.doc

DA

Ændringsforslag 144
José Manuel Fernandes

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne bør hvert år 
indrapportere til Kommissionen:
- mængden af WEEE, der er produceret i 
medlemsstaten det foregående år i 
henhold til den fælles metode, der er 
fastlagt i punkt 3,
- mængden af WEEE, der er indsamlet i 
medlemsstaten det foregående år,
- mængden af WEEE, der er markedsført 
det foregående år, og mængden af 
WEEE, der er ført ind i og ud af 
medlemsstaten
- et skøn over mængden af WEEE, der 
ikke er blevet behandlet korrekt, er blevet 
brugt som fyld eller illegalt eksporteret det 
foregående år.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater bør så vidt muligt supplere deres oplysninger med andre informationer såsom 
ukorrekt behandlet WEEE (brugt som fyld, dumpet og illegalt eksporteret).

Ændringsforslag 145
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne indrapporterer hvert 
år til Kommissionen:
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- mængden af WEEE, der er produceret i 
medlemsstaten det foregående år i 
henhold til den fælles metode, der er 
fastlagt i punkt 3,
- mængden af WEEE, der er indsamlet i 
medlemsstaten det foregående år,
- mængden af EEE, der er markedsført 
det foregående år, +/- mængden af EEE, 
der er ført ind i og ud af medlemsstaten,
- et skøn over mængden af WEEE, der 
ikke er blevet behandlet korrekt, er blevet 
brugt som fyld eller illegalt eksporteret det 
foregående år.

Or. en

Ændringsforslag 146
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne indrapporterer hvert 
år til Kommissionen:
- mængden af WEEE, der er produceret i 
medlemsstaten det foregående år i 
henhold til den fælles metode, der er 
fastlagt i punkt 3,
- mængden af WEEE, der er indsamlet i 
medlemsstaten det foregående år,
- mængden af EEE, der er markedsført 
det foregående år, +/- mængden af EEE, 
der er ført ind i og ud af medlemsstaten,
- et skøn over mængden af WEEE, der 
ikke er blevet behandlet korrekt, er blevet 
brugt som fyld eller illegalt eksporteret det 
foregående år.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør overvåge strømmen af WEEE og indrapportere hvert år. Medlemsstaterne 
indrapporterer til Kommissionen: mængden af indsamlet WEEE, mængden af markedsført EEE 
og mængden af WEEE, der er behandlet gennem forskellige kanaler.

Medlemsstaterne bør også gennemføre en undersøgelse for at fastslå mængden af opstået WEEE 
anslået ved at indsamle oplysninger om den totale vægt af WEEE, der generes pr. år.

Dette bør så vidt muligt suppleres med andre nyttige oplysninger såsom ukorrekt behandlet 
WEEE.

Ændringsforslag 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne indrapporterer hvert 
år til Kommissionen:
- mængden af WEEE, der er produceret i 
medlemsstaten det foregående år i 
henhold til den fælles metode, der er 
fastlagt i punkt 3,
- mængden af WEEE, der er indsamlet i 
medlemsstaten det foregående år,
- mængden af EEE, der er markedsført i 
medlemsstaten det foregående år, +/-
mængden af EEE, der er ført ind i og ud 
af medlemsstaten,
- et skøn over mængden af WEEE, der 
ikke er blevet behandlet korrekt, er blevet 
brugt som fyld eller illegalt eksporteret det 
foregående år.

Or. en

Begrundelse

For at få et klart overblik over strømmen af EEE og WEEE på unionsniveau og være i stand 
til fortsat at finde huller i overvågningssystemer er det vigtigt at lade medlemsstaterne 
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indsamle oplysninger om de forskellige trin i EEE's livscyklus og om deres bevægelser over 
grænserne.

Ændringsforslag 148
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der fastsættes en fælles metode til at 
beregne den samlede vægt af elektrisk og 
elektronisk udstyr, der bringes i omsætning 
på det nationale marked.

3. Senest 31. juli 2011 fastsættes der en 
fælles metode til at beregne den samlede 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
bringes i omsætning på det nationale 
marked.

Or. en

Begrundelse

Bindende deadlines er nødvendige for at sikre juridisk sikkerhed og for at styrke den fælles 
metode.

Ændringsforslag 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der fastsættes en fælles metode til at 
beregne den samlede vægt af elektrisk og 
elektronisk udstyr, der bringes i 
omsætning på det nationale marked.

3. Senest 2014 fastsættes der en fælles 
metode til at bestemme mængden af 
genereret WEEE (i vægt og enheder) i 
hver medlemsstat.

Or. en
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Begrundelse

For at være i stand til at sammenligne udviklingen i medlemsstaterne, og i hvor høj grad 
målene nås, er det nødvendigt, at disse mål er baseret på en fælles metode. Det giver den 
nødvendige fælles baggrund for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 150
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der fastsættes en fælles metode til at 
beregne den samlede vægt af elektrisk og 
elektronisk udstyr, der bringes i omsætning 
på det nationale marked.

3. For at sikre et effektivt 
indsamlingssystem vedtager 
Kommissionen i form af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
18a, 18b og 18c en fælles metode til at 
beregne den samlede vægt af elektrisk og 
elektronisk udstyr, der bringes i omsætning 
på det nationale marked.

Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 18, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring afstemmer den tidligere såkaldte "udvalgsproblematik" med den nye 
procedure i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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Ændringsforslag 151
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der fastsættes en fælles metode til at 
beregne den samlede vægt af elektrisk og 
elektronisk udstyr, der bringes i 
omsætning på det nationale marked.

3. Senest 2012 fastsættes der en fælles 
metode til at bestemme mængden af 
genereret WEEE i vægt i hver 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 152
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der fastsættes en fælles metode til at 
beregne den samlede vægt af elektrisk og 
elektronisk udstyr, der bringes i 
omsætning på det nationale marked.

3. Senest 2014 fastsættes der en fælles 
metode til at bestemme mængden af 
genereret WEEE (i vægt og enheder) i 
hver medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af deadline og målet.

Ændringsforslag 153
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der fastsættes en fælles metode til at 3. Senest 2014 fastsættes der en fælles 
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beregne den samlede vægt af elektrisk og 
elektronisk udstyr, der bringes i 
omsætning på det nationale marked.

metode til at bestemme mængden af 
genereret WEEE (i vægt og enheder) i 
hver medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Behovet for klar metode.

Ændringsforslag 154
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentet 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede 
indsamlingsprocent og måldato op til 
fornyet overvejelse med henblik på også at 
fastsætte et eventuelt mål for særskilt 
indsamling af udstyr til køling og frysning 
om nødvendigt med et opfølgende forslag.

4. På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentet 
og Rådet senest den 31. december 2012 de
i stk. 1 omhandlede indsamlingsmål og 
måldato op til fornyet overvejelse med 
henblik på også at fastsætte eventuelle 
særskilte indsamlingsmål specielt for 
udstyr, der indeholder ozonnedbrydende 
stoffer eller stoffer, der medfører global 
opvarmning, såsom apparater til køling og 
frysning såvel som for små apparater 
(herunder legetøj og apparater 
indeholdende batterier eller 
akkumulatorer) og udstyr, der indeholder 
kviksølv såsom lysstofrør, om nødvendigt 
med et opfølgende forslag.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes specifikke mål for små apparater og for strømmen af det farligste affald.

Affald, der stammer fra udstyr til køling og frysning, såvel som lamper indeholdende kviksølv 
bør have specifikke mål på grund af deres farlige indhold. Mængden af små apparater og 
lamper bør have specifikke mål for at sikre fokus på indsamling og adskillelse fra fyld, fordi 
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der er stor risiko for, at de mindste apparater fortsat ofte vil blive kasseret sammen med det 
almindelige husholdningsaffald, hvis der ikke fastsættes specifikke mål.

Ændringsforslag 155
José Manuel Fernandes

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentets 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede 
indsamlingsprocent og måldato op til 
fornyet overvejelse med henblik på også at 
fastsætte et eventuelt mål for særskilt 
indsamling af udstyr til køling og frysning 
om nødvendigt med et opfølgende forslag.

4. På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentet 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede 
indsamlingsprocent og måldato op til 
fornyet overvejelse med henblik på også at 
fastsætte et eventuelt særskilt 
indsamlingsmål specielt for udstyr, der 
indeholder ozonnedbrydende stoffer eller 
stoffer, der medfører global opvarmning, 
såsom apparater til køling og frysning 
såvel som for små apparater (herunder 
legetøj og apparater indeholdende 
batterier eller akkumulatorer) og udstyr, 
der indeholder kviksølv såsom lysstofrør, 
om nødvendigt med et opfølgende forslag.

Or. en

Begrundelse

Affald, der stammer fra udstyr til køling og frysning, såvel som lamper indeholdende kviksølv 
bør vurderes særskilt på grund af deres farlige indhold. Ellers er der en stor risiko for, at 
disse små apparater fortsat ofte vil blive kasseret i skraldespanden sammen med det 
almindelige husholdningsaffald.
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Ændringsforslag 156
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentet 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede 
indsamlingsprocent og måldato op til 
fornyet overvejelse med henblik på også at 
fastsætte et eventuelt mål for særskilt 
indsamling af udstyr til køling og frysning 
om nødvendigt med et opfølgende forslag.

4. På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentet 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede indsamlingsmål
og måldato op til fornyet overvejelse med 
henblik på også at fastsætte eventuelle 
særskilte indsamlingsmål for udstyr 
henhørende under bilag 1 i direktiv 
20xx/xxEF (RoHS), specielt for udstyr til 
køling og frysning og lamper 
indeholdende kviksølv om nødvendigt med 
et opfølgende forslag.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes specifikke mål for små apparater og for strømmen af det farligste affald. 
Hvis ikke de behandles særskilt, er der stor risiko for, at de mindste apparater fortsat ofte vil 
blive smidt i skraldespanden sammen med det almindelige husholdningsaffald. Muligheden 
for at fastsætte særskilte mål for andre WEEE-kategorier bør bevares for det tilfælde, at 
individuelle mål for andre kategorier af udstyr kan give større miljømæssig beskyttelse.

Ændringsforslag 157
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentets 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede 
indsamlingsprocent og måldato op til 
fornyet overvejelse med henblik på også at 
fastsætte et eventuelt mål for særskilt 

4. På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentets 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede 
indsamlingsprocent og måldato op til 
fornyet overvejelse med henblik på også at 
fastsætte et eventuelt mål for særskilt 
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indsamling af udstyr til køling og frysning 
om nødvendigt med et opfølgende forslag.

indsamling af udstyr til køling og frysning, 
lamper indeholdende kviksølv samt små 
apparater om nødvendigt med et 
opfølgende forslag.

Or. en

Begrundelse

Lamper indeholdende kviksølv udgør en fare for sundhed og miljø. I øjeblikket opnås der i 
ingen lande høje indsamlingsprocenter for lamper, fordi de ikke vejer så meget. Af den grund 
og i betragtning af miljøkrav bør det overvejes at fastsætte særskilte indsamlingsmål for disse 
lamper. Det samme bør gøres for små apparater, der ofte indeholder farlige stoffer, men alt 
for ofte ender i det almindelige affald.

Ændringsforslag 158
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentets 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede 
indsamlingsprocent og måldato op til 
fornyet overvejelse med henblik på også at 
fastsætte et eventuelt mål for særskilt 
indsamling af udstyr til køling og frysning 
om nødvendigt med et opfølgende forslag.

4. På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentet 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede 
indsamlingsprocent og måldato op til 
fornyet overvejelse med henblik på også at 
fastsætte et eventuelt indsamlingsmål for 
udstyr, der indeholder ozonnedbrydende 
stoffer eller stoffer, der medfører global 
opvarmning, såsom apparater til køling og 
frysning såvel som for små apparater 
(herunder legetøj og apparater 
indeholdende batterier eller 
akkumulatorer) og udstyr, der indeholder 
kviksølv såsom lysstofrør, om nødvendigt 
med et opfølgende forslag.

Or. en
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Begrundelse

Behovet for særskilte indsamlingsmål for produkter, der indeholder farlige stoffer.

Ændringsforslag 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentets 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede 
indsamlingsprocent og måldato op til 
fornyet overvejelse med henblik på også at 
fastsætte et eventuelt mål for særskilt 
indsamling af udstyr til køling og frysning 
om nødvendigt med et opfølgende forslag.

4. På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentet 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede indsamlingsmål 
og måldato op til fornyet overvejelse med 
henblik på også at fastsætte eventuelle 
indsamlingsmål specielt for udstyr, der 
indeholder ozonnedbrydende stoffer eller 
stoffer, der medfører global opvarmning, 
såsom apparater til køling og frysning 
såvel som for udstyr, der indeholder 
kviksølv såsom lysstofrør og små 
apparater (herunder legetøj og apparater 
indeholdende batterier eller 
akkumulatorer), om nødvendigt med et 
opfølgende forslag.

Or. en

Begrundelse

Udstyr til køling og frysning, lamper indeholdende kviksølv og små apparater såsom legetøj, 
mobiltelefoner, bærbare computere osv. indeholder farlige stoffer og/eller stoffer, der er 
knaphed på. Af hensyn til sundhed og miljø og en fornuftig forvaltning af ressourcer er 
separate indsamlingsmål rimelige, og de bør indføres hurtigere end målene for resten af 
apparaterne, der er omfattet af dette direktiv.
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Ændringsforslag 160
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alt særskilt 
indsamlet WEEE behandles.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alt særskilt 
indsamlet WEEE behandles. 
Kommissionen skal fremme udviklingen 
af harmoniserede standarder for 
indsamling, behandling og genvinding af 
WEEE, navnlig ved at engagere Den 
Europæiske 
Standardiseringsorganisation, så der 
inden 12 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden kan udvikles harmoniserede 
standarder.
Disse standarder skal bruges til ved hjælp 
af metoder, som skal udvikles, efter endt 
brug at kontrollere karakteristika ved 
produkterne med henblik på demontering, 
nyttiggørelse og reduktion af farlige 
stoffer.
Det skal forbydes at indgå forretninger 
med organisationer, som ikke er 
registreret eller godkendt og derfor ikke 
kan kontrolleres.

Or. de

Begrundelse

Formålet med direktivet er blandt andet at hindre ulovlig handel med og udførsel af WEEE. 
Det bør derfor præciseres, at kun organisationer, som indgår i den officielle affaldskæde, må 
deltage i indsamling og nyttiggørelse.
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Ændringsforslag 161
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alt særskilt 
indsamlet WEEE behandles.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alt særskilt 
indsamlet WEEE behandles. 
Kommissionen opmuntrer til udvikling af 
harmoniserede standarder for indsamling 
behandling og genanvendelse af WEEE, 
især ved at overdrage Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation denne 
opgave. Referencer til sådanne 
harmoniserede standarder offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
denne oplistning opdateres med jævne 
mellemrum

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør opmuntre udviklingen af standarder.

Ændringsforslag 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alt særskilt 
indsamlet WEEE behandles.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alt særskilt 
indsamlet WEEE behandles. 
Kommissionen tilstræber en udvikling af 
harmoniserede standarder for indsamling 
behandling og genanvendelse af WEEE, 
som skal være til rådighed senest 12 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden, 
især ved at overdrage Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation denne 
opgave. Disse standarder skal indeholde 
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metoder til evaluering af produkters 
egenskaber, når de er udtjente, som 
krævet i artikel 4, blandt andet med 
hensyn til, hvor lette de er at skille ad, 
generhvervelsen af knappe strategiske 
ressourcer, genanvendelighed og 
reduktion af udledning af farlige stoffer.

Or. en

Begrundelse

Recycling standards have still not been developed. There are considerable differences in 
quality with regard to recycling and therefore also to how efficiently resources are handled. 
Furthermore, different standards result in distortions of competition, which is why a level 
playing field needs to be created. The standards to be developed should lever ecodesign for 
end of life of products, and not only refer to existing recycling practices. Particularly, the 
easiness of dismantling, the retrieval of strategic scarce raw materials, the recyclability and 
the hazardous emissions reduction should be incentivized by such standards. As a source of 
inspiration, they could build on existing work such as The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, WEEE labex standards and all 
the recommendations for provisions in standards as published by CEN Guide for addressing 
environmental issues in product standards for end of life (Edition 3 November 2008).

Ændringsforslag 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alt særskilt 
indsamlet WEEE behandles.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alt særskilt 
indsamlet WEEE behandles i henhold til 
den prioriteringsrækkefølge for 
affaldshierarki, der er fastsat i direktiv 
2008/98/EF. For at prioritere forberedelse 
til genbrug bør der før enhver behandling 
gennemføres en kontrol for at fastslå, om 
det kasserede udstyr eller individuelle dele 
af det kan genbruges. Denne kontrol bør 
gennemføres af godkendte reparations-
eller genbrugscentre, der er etableret i 
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henhold til artikel 11, stk. 1, i, samt bilag 
IV til, direktiv 2008/98/EF eller 
tilsvarende kvalificeret personale.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at indsamling og behandling af WEEE sker ved hjælp af BREF, men også i 
overensstemmelse med det affaldshierarki, der er fastsat i affaldsrammedirektivet 
(2008/98/EF). I henhold til affaldsdirektivet bør særskilt indsamlet WEEE forberedes til 
genbrug som førsteprioritet, og kun hvis det ikke kan genbruges, behandles til genanvendelse, 
energiudnyttelse eller bortskaffelse. En obligatorisk kontrol af mulighed for genbrug er en 
hensigtsmæssig foranstaltning. For at gøre dette på en korrekt måde bør behandlingsanlæg 
enten bruge personale, der er uddannet til det, eller lade et godkendt genbrugscenter foretage 
kontrol og sortering.

Ændringsforslag 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
Prodi, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen udvikler 
harmoniserede standarder for indsamling 
behandling og genanvendelse af WEEE, 
senest 12 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden overdrages denne opgave til 
Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation. Disse 
standarder skal indeholde metoder til 
evaluering af produkters egenskaber, når 
de er udtjente, som krævet i artikel 4, 
specielt med hensyn til, hvor lette de er at 
skille ad, genanvendelighed og reduktion 
af udledning af farlige stoffer.

Or. en
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Begrundelse

Der er kvalitetsforskelle med hensyn til, hvor effektivt genanvendelige ressourcer behandles.
Forskellige standarder resulterer i konkurrenceforvridning, hvilket betyder, at det er 
nødvendigt at skabe lige betingelser. De nye standarder, der skal udvikles, bør bruge 
miljøvenligt design som standard for udtjente produkter og ikke blot henvise til eksisterende 
genanvendelsespraksis. Her kan e-Stewards Standard for Responsible Recycling and Reuse of 
EE®, WEEE-mærkningsstandarder samt anbefalingerne til bestemmelser i standarder i CEN 
Guide om miljømæssige spørgsmål i standarder for udtjente produkter (udgave 3/11/2008) 
bruges.

Ændringsforslag 165
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ud over fjernelsen af alle væsker 
omfatter behandlingen den manuelle, 
mekaniske, kemiske eller metallurgiske 
bearbejdning, hvorved der som første 
mulige trin i nyttiggørelsesprocessen 
under behandlingen fjernes farlige 
stoffer, blandinger eller komponenter så 
grundigt, som det er teknisk muligt.
Denne fjernelse foretages, før der bruges 
andre bearbejdningsmetoder, som kunne 
medføre, at de farlige komponenter 
spreder sig. Fragmentering betragtes ikke 
som fjernelse.

Or. de

Begrundelse

Fragmentering er uegnet til at isolere farlige stoffer og behandle dem forsvarligt.
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Ændringsforslag 166
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Behandlingen skal maksimere 
genvindingen af strategiske råstoffer som 
defineret i artikel 3.

Or. en

Begrundelse

Ukorrekt genanvendelse af elektrisk og elektronisk affald resulterer i et betydeligt spild af 
strategiske råstoffer. Behandlingen bør udvides, så den muliggør genvinding af og dermed 
forsyningssikkerhed for sådanne materialer.

Ændringsforslag 167
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bilag II kan ændres for at indføre andre 
behandlingsteknologier, der sikrer mindst 
samme beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed og miljøet.

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 18, stk. 3. Kommissionen evaluerer 
som et prioriteret spørgsmål, om 
henvisningerne til printkort til 
mobiltelefoner og LCD-skærme skal 
ændres.

4. For at indføre andre 
behandlingsteknologier, der sikrer mindst 
samme beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed og miljøet vedtager 
Kommissionen i form af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
18a, 18b og 18c tilpasninger af bilag II. 
Kommissionen evaluerer som et prioriteret 
spørgsmål, om henvisningerne til printkort 
til mobiltelefoner og LCD-skærme skal 
ændres.

Or. en
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Begrundelse

Denne ændring afstemmer den tidligere såkaldte "udvalgsproblematik" med den nye 
procedure i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 168
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
og foretagender, der udfører 
behandlingsprocesser, indhenter tilladelse 
fra de kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 
2008/xx/EF om affald.

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder 
og foretagender, der udfører 
behandlingsprocesser, bliver registreret og 
indhenter tilladelse fra de kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med 
artikel 23 i direktiv 2008/xx/EF om affald. 
Transaktioner med ikkeregistrerede og 
ikketilladte virksomheder er forbudt.

Or. en

Begrundelse

Intentionen med denne artikel er at sikre indsamling og behandling af WEEE gennem 
officielle kanaler. Et forbud mod alle transaktioner med WEEE med enhver aktør i 
affaldskæden, der ikke er godkendt som officiel kanal, vil lade medlemsstaterne gennemføre 
rimelig overvågning og håndhævelse.

Ændringsforslag 169
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. WEEE, der eksporteres til tredjelande i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1013/2006 om overførsel af affald, og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1418/2007 af 29. november 2007 om 

2. WEEE, der eksporteres til tredjelande i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1013/2006 om overførsel af affald, og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1418/2007 af 29. november 2007 om 
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eksport til nyttiggørelse af visse typer 
affald, der er opført i bilag III eller IIIA til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke 
er omfattet af OECD-beslutningen om 
kontrol med grænseoverskridende 
overførsel af affald, regnes kun med ved 
konstateringen af, at de i dette direktivs 
artikel 11 fastsatte krav og mål er opfyldt, 
hvis eksportøren kan forelægge bevis for, 
at behandlingen fandt sted under 
omstændigheder, der svarer til kravene i 
dette direktiv.

eksport til nyttiggørelse af visse typer 
affald, der er opført i bilag III eller IIIA til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke 
er omfattet af OECD-beslutningen om 
kontrol med grænseoverskridende 
overførsel af affald, finder kun sted, hvis 
eksportøren kan forelægge bevis for, at 
nyttiggørelsen fandt sted under 
omstændigheder, der svarer til kravene i 
dette direktiv og især i bilag II og III.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag om, at WEEE-overførsler ikke længere skal være afhængig af 
opfyldelsen af nyttiggørelsesbetingelser i overensstemmelse med direktivet, men blot knyttet til 
opfyldelsen af betingelserne under behandlingsfasen, er et skridt baglæns. Nyttiggørelse af 
affald bør altid være i overensstemmelse med de standarder, der fastsættes i direktivet, såvel 
inden for som uden for EU's grænser.

Ændringsforslag 170
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater tillader ikke overførsel 
af nogen form for elektrisk eller 
elektronisk udstyr til genbrug, medmindre 
det af en udpeget person eller virksomhed 
er blevet erklæret fuldstændig 
funktionsdygtigt og har fået en mærkat 
om dette.

Or. en

Begrundelse

Store mængder WEEE sendes til udlandet til demontering under rystende omstændigheder 



AM\808628DA.doc 99/99 PE439.856v01-00

DA

under påskud af, at emnerne er funktionsdygtige og tiltænkt genbrug. Et krav om, at emner 
tiltænkt genbrug hver især skal have en bekræftelse på at være funktionsdygtige, vil gøre 
illegale forsendelser sværere og lette retsforfølgelsen af lovovertrædere.

Ændringsforslag 171
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der fastsættes udførlige regler for 
gennemførelsen af stk. 1 og 2, bl.a. 
kriterier for vurderingen af tilsvarende 
omstændigheder.

3. For at tillade behandlingsvirksomhed 
uden for EU på et tilsvarende 
sikkerhedsniveau vedtager Kommissionen 
i form af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18a, 18b og 
18c udførlige regler for stk.1 og 2, bl.a. 
kriterier for vurderingen af tilsvarende 
omstændigheder.

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 18, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring afstemmer den tidligere såkaldte "udvalgsproblematik" med den nye 
procedure i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


