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Amendement 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn heeft ten doel bij te 
dragen tot duurzame productie en 
consumptie, in de eerste plaats door 
preventie van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA), en 
daarnaast door hergebruik, recycling en 
andere vormen van nuttige toepassing van 
dergelijke afvalstoffen, teneinde de 
hoeveelheid te verwijderen afval te 
verminderen en bij te dragen tot efficiënt 
hulpbronnengebruik. Voorts beoogt deze 
richtlijn een verbetering van de 
milieuprestaties van alle marktdeelnemers 
die bij de levenscyclus van elektrische en 
elektronische apparatuur betrokken zijn, 
zoals producenten, distributeurs en 
consumenten en in het bijzonder de 
marktdeelnemers die rechtstreeks 
betrokken zijn bij de inzameling en 
verwerking van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur. In het bijzonder 
kunnen verschillen tussen de nationale 
toepassingen van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid leiden 
tot substantiële verschillen in de financiële 
lasten voor ondernemers. Het bestaan van 
verschillen in nationaal beleid ten aanzien 
van het beheer van AEEA belemmert de 
doeltreffendheid van het recyclingbeleid. 
Daarom moeten de belangrijkste criteria op 
communautair niveau worden vastgesteld.

(7) Deze richtlijn heeft ten doel bij te 
dragen tot duurzame productie en 
consumptie, in de eerste plaats door 
preventie van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA), en 
daarnaast door hergebruik, recycling en 
andere vormen van nuttige toepassing van 
dergelijke afvalstoffen, teneinde de 
hoeveelheid te verwijderen afval te 
verminderen en bij te dragen tot efficiënt 
hulpbronnengebruik en de terugwinning 
van strategische grondstoffen. Voorts 
beoogt deze richtlijn een verbetering van 
de milieuprestaties van alle 
marktdeelnemers die bij de levenscyclus 
van elektrische en elektronische apparatuur 
betrokken zijn, zoals producenten, 
distributeurs en consumenten en in het 
bijzonder de marktdeelnemers die 
rechtstreeks betrokken zijn bij de 
inzameling en verwerking van afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur. In 
het bijzonder kunnen verschillen tussen de 
nationale toepassingen van het beginsel 
van producentenverantwoordelijkheid 
leiden tot substantiële verschillen in de 
financiële lasten voor ondernemers. Het 
bestaan van verschillen in nationaal beleid 
ten aanzien van het beheer van AEEA 
belemmert de doeltreffendheid van het 
recyclingbeleid. Daarom moeten de 
belangrijkste criteria op communautair 
niveau worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

AEEA biedt een kans om de strategische grondstoffen in elektrische en elektronische producten 
weer in de materialenkringloop terug te leiden.
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Amendement 43
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn heeft ten doel bij te 
dragen tot duurzame productie en 
consumptie, in de eerste plaats door 
preventie van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA), en 
daarnaast door hergebruik, recycling en 
andere vormen van nuttige toepassing van 
dergelijke afvalstoffen, teneinde de 
hoeveelheid te verwijderen afval te 
verminderen en bij te dragen tot efficiënt 
hulpbronnengebruik. Voorts beoogt deze 
richtlijn een verbetering van de 
milieuprestaties van alle marktdeelnemers 
die bij de levenscyclus van elektrische en 
elektronische apparatuur betrokken zijn, 
zoals producenten, distributeurs en 
consumenten en in het bijzonder de 
marktdeelnemers die rechtstreeks 
betrokken zijn bij de inzameling en 
verwerking van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur. In het bijzonder 
kunnen verschillen tussen de nationale 
toepassingen van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid leiden 
tot substantiële verschillen in de financiële 
lasten voor ondernemers. Het bestaan van 
verschillen in nationaal beleid ten aanzien 
van het beheer van AEEA belemmert de 
doeltreffendheid van het recyclingbeleid. 
Daarom moeten de belangrijkste criteria op 
communautair niveau worden vastgesteld.

(7) Deze richtlijn heeft ten doel bij te 
dragen tot duurzame productie en 
consumptie, in de eerste plaats door 
preventie van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA), en 
daarnaast door hergebruik, recycling en 
andere vormen van nuttige toepassing van 
dergelijke afvalstoffen, teneinde de 
hoeveelheid te verwijderen afval te 
verminderen en bij te dragen tot efficiënt 
hulpbronnengebruik. Voorts beoogt deze 
richtlijn een verbetering van de 
milieuprestaties van alle marktdeelnemers 
die bij de levenscyclus van elektrische en 
elektronische apparatuur betrokken zijn, 
zoals producenten, distributeurs en 
consumenten en in het bijzonder de 
marktdeelnemers die rechtstreeks 
betrokken zijn bij de inzameling en 
verwerking van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur. In het bijzonder 
kunnen verschillen tussen de nationale 
toepassingen van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid leiden 
tot substantiële verschillen in de financiële 
lasten voor ondernemers. Het bestaan van 
verschillen in nationaal beleid ten aanzien 
van het beheer van AEEA belemmert de 
doeltreffendheid van het recyclingbeleid. 
Daarom moeten de belangrijkste criteria op 
communautair niveau worden vastgesteld 
en moeten geharmoniseerde normen voor 
het inzamelen en manipuleren worden 
ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Geharmoniseerde normen vergemakkelijken het verzamelen en verwerken en dragen tevens bij 
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tot betere controle en rapportage.

Amendement 44
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle door consumenten gebruikte 
elektrische en elektronische apparaten 
alsook op voor bedrijfsmatig gebruik 
bedoelde elektrische en elektronische 
apparaten. Deze richtlijn dient te gelden 
zonder afbreuk te doen aan de 
Gemeenschapswetgeving betreffende 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften 
ter bescherming van eenieder die in contact 
komt met AEEA, aan de specifieke 
Gemeenschapswetgeving betreffende 
afvalbeheer, in het bijzonder Richtlijn 
2006/66/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 september 2006 inzake 
batterijen en accu's alsook afgedankte 
batterijen en accu's, en aan de 
Gemeenschapswetgeving betreffende 
productontwerp, in het bijzonder Richtlijn 
2005/32/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de totstandbrenging 
van een kader voor het vaststellen van 
eisen inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en tot 
wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de 
Raad en de Richtlijnen 96/57/EG en 
2000/55/EG van het Europees Parlement 
en de Raad.

(10) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle door consumenten gebruikte 
elektrische en elektronische apparaten 
alsook op voor bedrijfsmatig gebruik 
bedoelde elektrische en elektronische 
apparaten. Deze richtlijn dient te gelden 
zonder afbreuk te doen aan de 
Gemeenschapswetgeving betreffende 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften 
ter bescherming van eenieder die in contact 
komt met AEEA, aan de specifieke 
Gemeenschapswetgeving betreffende 
afvalbeheer, in het bijzonder Richtlijn 
2006/66/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 september 2006 inzake 
batterijen en accu's alsook afgedankte 
batterijen en accu's, en aan de 
Gemeenschapswetgeving betreffende 
productontwerp, in het bijzonder Richtlijn 
2005/32/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de totstandbrenging 
van een kader voor het vaststellen van 
eisen inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en tot 
wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de 
Raad en de Richtlijnen 96/57/EG en 
2000/55/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Buiten het toepassingsgebied 
dienen onder andere vaste grote 
industriële installaties te vallen, daar deze 
vast geïnstalleerd zijn en permanent op 
één locatie worden geëxploiteerd, door 
vaklieden worden opgebouwd en 
afgebroken en derhalve sprake is van een 
geregelde afvalstroom. Dit dient ook voor 
niet-verplaatsbare industriële uitrustingen 
te gelden, die voor de werking op een 
specifieke locatie worden geïnstalleerd. 
Tevens moeten uitsluitend door 
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professionele gebruikers ingezette mobiele 
machines worden uitgesloten, aangezien 
zij eveneens door vaklieden worden 
opgebouwd en afgebroken en derhalve 
sprake is van een geregelde afvalstroom.

Or. de

Motivering

Zowel de vaste installaties als de fotovoltaïsche modules zorgen voor geregelde afvalstromen 
waarbij geen risico bestaat dat zij niet gescheiden en onbehandeld worden verwerkt.

Amendement 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Buiten het toepassingsgebied 
dienen onder andere aan een gebouw 
verbonden installaties en producten voor 
ruimteverwarming en proceswarmte, 
koelte- of warmwaterproductie te vallen, 
aangezien deze vast geïnstalleerd en 
duurzaam op een locatie worden 
geëxploiteerd, door vaklieden worden 
opgebouwd en afgebroken en er derhalve 
sprake is van een geregelde afvalstroom.

Or. de

Motivering

Apparaten die een vast onderdeel van een gebouw vormen, worden door geschoolde vaklieden 
gepland, permanent en vast geïnstalleerd, voortdurend onderhouden, aan het einde van hun 
gebruiksduur gedemonteerd en naar de recycling gebracht.

Amendement 46
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Gescheiden inzameling is een (13) Gescheiden inzameling is een 
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voorwaarde om de specifieke behandeling 
en recycling van AEEA te waarborgen, en 
is noodzakelijk om het vastgestelde niveau 
van bescherming van de gezondheid van 
mens en milieu in de Gemeenschap te 
halen. De consument moet actief bijdragen 
tot het succes van deze inzameling en moet 
worden aangemoedigd AEEA in te leveren. 
Met het oog daarop moeten geschikte 
voorzieningen voor het inleveren van 
AEEA, met inbegrip van openbare 
inzamelpunten waar particuliere 
huishoudens hun afval ten minste kosteloos 
moeten kunnen inleveren, worden opgezet. 
Voor de distributeurs is een belangrijke rol 
weggelegd om bij te dragen tot het succes 
van de inzameling van AEEA.

voorwaarde om de specifieke behandeling 
en recycling van AEEA te waarborgen, en 
is noodzakelijk om het vastgestelde niveau 
van bescherming van de gezondheid van 
mens en milieu in de Gemeenschap te 
halen. De consument moet actief bijdragen 
tot het succes van deze inzameling en moet 
worden aangemoedigd AEEA in te leveren. 
Met het oog daarop moeten geschikte 
voorzieningen voor het inleveren van 
AEEA, met inbegrip van openbare 
inzamelpunten waar particuliere 
huishoudens hun afval ten minste kosteloos 
moeten kunnen inleveren, worden opgezet. 
De distributeurs, gemeenten en recyclers 
leveren allemaal een belangrijke bijdrage 
tot het succes van de inzameling en 
verwerking van AEEA en moeten 
derhalve onder de vereisten van deze 
richtlijn vallen.

Or. en

Motivering

Onderstreept dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat alle AEEA-actoren die betrokken zijn bij 
het inzamelen en verwerken van AEEA, worden geacht deze wetgeving na te leven.

Amendement 47
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om in de Gemeenschap het 
vastgestelde beschermingsniveau en de 
geharmoniseerde milieudoelstellingen te 
bereiken, dienen de lidstaten passende 
maatregelen te treffen om de samen met 
het ongesorteerd stedelijk afval te 
verwijderen AEEA tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken. Om te waarborgen dat de 
lidstaten doelmatige inzamelingssystemen 
opzetten, dient te worden verlangd dat zij 
een hoog inzamelingsniveau van AEEA 

(14) Om in de Gemeenschap het 
vastgestelde beschermingsniveau en de 
geharmoniseerde milieudoelstellingen te 
bereiken, dienen de lidstaten passende 
maatregelen te treffen om de samen met 
het ongesorteerd stedelijk afval te 
verwijderen AEEA tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken. Om te waarborgen dat de 
lidstaten doelmatige inzamelingssystemen 
opzetten, dient te worden verlangd dat zij 
een hoog inzamelingsniveau van AEEA 
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bereiken, met name voor koel- en 
diepvriesapparatuur die ozonafbrekende 
stoffen en gefluoreerde broeikasgassen 
bevat, gezien de grote milieueffecten van 
die stoffen en gezien de verplichtingen uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
2037/2000 en Verordening (EG) nr. 
842/2006. Uit gegevens in de 
effectbeoordeling blijkt dat nu reeds 65 % 
van de op de markt gebrachte elektrische 
en elektronische apparatuur gescheiden 
wordt ingezameld, maar dat meer dan de 
helft daarvan wellicht op niet-conforme 
wijze wordt verwerkt of illegaal wordt 
geëxporteerd. Dat resulteert in 
milieuschade en in het verloren gaan van 
kostbare secundaire grondstoffen. Om dit 
te vermijden, moet een ambitieus 
inzamelingsstreefcijfer worden vastgesteld.

bereiken, met name voor koel- en 
diepvriesapparatuur die ozonafbrekende 
stoffen en gefluoreerde broeikasgassen 
bevat, gezien de grote milieueffecten van 
die stoffen en gezien de verplichtingen uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 2037/2000 en Verordening (EG) 
nr. 842/2006. Uit gegevens in de 
effectbeoordeling blijkt dat nu reeds 65 % 
van de op de markt gebrachte elektrische 
en elektronische apparatuur gescheiden 
wordt ingezameld, maar dat meer dan de 
helft daarvan wellicht op niet-conforme 
wijze wordt verwerkt of illegaal wordt 
geëxporteerd. Dat resulteert in 
milieuschade en in het verloren gaan van 
kostbare secundaire grondstoffen. Om dit 
te vermijden, moet een ambitieus 
inzamelingsstreefcijfer worden vastgesteld. 
Het is van essentieel belang ervoor te 
zorgen dat in de nalevingsprogramma’s 
wordt voorzien in een passende en 
doorlopende vergoeding aan de betrokken 
plaatselijke en regionale instanties voor 
eventuele financiële en administratieve 
lasten die de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn op den duur met zich meebrengt 
veeleer dan het uitbetalen van een bedrag 
ineens aan het begin van de 
tenuitvoerleggingsperiode.

Or. en

Motivering

In vele lidstaten zijn de plaatselijke en regionale instanties verantwoordelijk voor de inzameling 
van de AEEA. De nalevingsprogramma’s moeten derhalve zorgen voor passende vergoeding 
tijdens de tenuitvoerlegging van de richtlijn en niet slechts zorgen voor een eenmalig of nu en 
dan uit te betalen vergoeding.

Amendement 48
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om in de Gemeenschap het (14) Om in de Gemeenschap het 
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vastgestelde beschermingsniveau en de 
geharmoniseerde milieudoelstellingen te 
bereiken, dienen de lidstaten passende 
maatregelen te treffen om de samen met 
het ongesorteerd stedelijk afval te 
verwijderen AEEA tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken. Om te waarborgen dat de 
lidstaten doelmatige inzamelingssystemen 
opzetten, dient te worden verlangd dat zij 
een hoog inzamelingsniveau van AEEA 
bereiken , met name voor koel- en 
diepvriesapparatuur die ozonafbrekende 
stoffen en gefluoreerde broeikasgassen 
bevat, gezien de grote milieueffecten van 
die stoffen en gezien de verplichtingen uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
2037/2000 en Verordening (EG) nr. 
842/2006. Uit gegevens in de 
effectbeoordeling blijkt dat nu reeds 65 % 
van de op de markt gebrachte elektrische 
en elektronische apparatuur gescheiden 
wordt ingezameld, maar dat meer dan de 
helft daarvan wellicht op niet-conforme 
wijze wordt verwerkt of illegaal wordt 
geëxporteerd. Dat resulteert in 
milieuschade en in het verloren gaan van 
kostbare secundaire grondstoffen. Om dit 
te vermijden, moet een ambitieus 
inzamelingsstreefcijfer worden vastgesteld.

vastgestelde beschermingsniveau en de 
geharmoniseerde milieudoelstellingen te 
bereiken, dienen de lidstaten passende 
maatregelen te treffen om de samen met 
het ongesorteerd stedelijk afval te 
verwijderen AEEA tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken. Om te waarborgen dat de 
lidstaten doelmatige inzamelingssystemen 
opzetten, dient te worden verlangd dat zij 
een hoog inzamelingsniveau van AEEA 
bereiken, met name voor koel- en 
diepvriesapparatuur die ozonafbrekende 
stoffen en gefluoreerde broeikasgassen 
bevat, gezien de grote milieueffecten van 
die stoffen en gezien de verplichtingen uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 2037/2000 en Verordening (EG) 
nr. 842/2006. Uit gegevens in de 
effectbeoordeling blijkt dat nu reeds 65% 
van de op de markt gebrachte elektrische 
en elektronische apparatuur gescheiden 
wordt ingezameld, maar dat meer dan de 
helft daarvan wellicht op niet-conforme 
wijze wordt verwerkt of illegaal wordt 
geëxporteerd of op de juiste wijze wordt 
verwerkt, maar zonder dat de verwerkte 
hoeveelheden worden gemeld. Dat 
resulteert in milieuschade, het verloren 
gaan van kostbare secundaire grondstoffen 
en het leveren van onsamenhangende 
gegevens. Om dit te vermijden, moet een 
ambitieus inzamelingsstreefcijfer worden 
vastgesteld om alle actoren die AEEA 
inzamelen ertoe te verplichten deze 
milieuvriendelijk te verwerken en de 
ingezamelde, gemanipuleerde en 
verwerkte hoeveelheden te melden. Het is 
van fundamenteel belang dat de lidstaten 
voor de efficiënte naleving van de richtlijn 
zorgen; dit geldt met name voor de 
controle op gebruikte EEA, die uit de EU 
wordt overgebracht.

Or. en
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Motivering

Toevoeging aan het voorstel van de rapporteur waarin het belang wordt onderstreept van het 
verzamelen van gegevens, de doeltreffende naleving en de opneming van actoren die bij het 
inzamelen en verwerken van AEEA betrokken zijn.

Amendement 49
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De nuttige toepassing, voorbereiding 
voor hergebruik en recycling van 
apparatuur telt alleen mee voor het behalen 
van de in artikel 7 van deze richtlijn 
omschreven streefcijfers als die nuttige 
toepassing, voorbereiding voor hergebruik 
of recycling niet strijdig is met andere op 
die apparatuur toepasselijke Europese en 
nationale wetgeving.

(17) De nuttige toepassing, voorbereiding 
voor hergebruik en recycling van 
apparatuur telt alleen mee voor het behalen 
van de in artikel 7 van deze richtlijn 
omschreven streefcijfers als die nuttige 
toepassing, voorbereiding voor hergebruik 
of recycling niet strijdig is met andere op 
die apparatuur toepasselijke Europese en 
nationale wetgeving. Het zorgen voor de 
juiste terugwinning en voorbereiding voor 
het hergebruik en de recycling van 
apparatuur zal leiden tot een gedegen 
beheer van grondstoffen en een 
optimalisering van de toevoer van 
hulpbronnen.

Or. en

Motivering

Deze processen zijn belangrijke kanalen voor de terugwinning van grondstoffen en het is van 
cruciaal belang om dit op de juiste wijze te doen.

Amendement 50
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA ten minste kosteloos in 

(19) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA ten minste kosteloos in 
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te leveren. De producenten dienen ten 
minste de inzameling door 
inzamelingsfaciliteiten, en de verwerking, 
nuttige toepassing en verwijdering van 
AEEA te financieren. De lidstaten dienen 
de producenten aan te sporen om de 
volledige verantwoordelijkheid voor de 
inzameling van AEEA op te nemen, met 
name door de financiering van de 
inzameling van AEEA in de hele 
afvalketen met inbegrip van de 
particuliere huishoudens, teneinde ervoor 
te zorgen dat gescheiden ingezamelde 
AEEA niet op onjuiste wijze wordt 
verwerkt of illegaal wordt geëxporteerd, 
dat uniforme concurrentievoorwaarden 
tot stand worden gebracht via een 
harmonisatie van de 
producentenfinanciering in de hele EU, 
en dat de kosten voor de inzameling van 
deze afvalstoffen - overeenkomstig het 
beginsel dat de vervuiler betaalt - worden 
verlegd van de belastingbetaler in het 
algemeen naar de consument van EEA. 
Een optimale toepassing van het beginsel 
producentenverantwoordelijkheid vereist 
dat elke producent verantwoordelijk is voor 
de financiering van het beheer van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent dient te kunnen kiezen om hetzij 
individueel hetzij via een collectieve 
regeling aan die verplichtingen te voldoen. 
Elke producent die een product op de 
markt brengt, dient een financiële 
waarborg te stellen, zodat de kosten voor 
het beheer van AEEA van weesproducten 
niet ten laste van de samenleving of van 
andere producenten kunnen komen. De 
verantwoordelijkheid voor de financiering 
van het beheer van de historische voorraad 
dient te berusten bij de gezamenlijke 
producenten in collectieve 
financieringssystemen, en alle producenten 
die op de markt opereren op het tijdstip 
waarop de kosten ontstaan, dienen 
proportioneel in deze systemen bij te 
dragen. De collectieve systemen mogen 
niet zodanig zijn dat zij fabrikanten van 
gespecialiseerde producten, kleine 

te leveren. De producenten dienen 
derhalve gedurende de hele afvalketen, 
met inbegrip van de distributeurs, de 
inzameling door inzamelingsfaciliteiten, en 
de verwerking, nuttige toepassing en 
verwijdering van AEEA te financieren. De 
lidstaten dienen alle betrokkenen bij de 
omgang met AEEA ertoe aan te sporen tot 
de verwezenlijking van de doelstelling van 
de richtlijn bij te dragen teneinde ervoor te 
zorgen dat gescheiden ingezamelde AEEA 
niet op onjuiste wijze wordt verwerkt of 
illegaal wordt geëxporteerd. Opdat de 
kosten voor de inzameling van deze 
afvalstoffen - overeenkomstig het beginsel 
dat de vervuiler betaalt - worden verlegd 
van de belastingbetaler in het algemeen 
naar de consument van EEA, dienen de 
lidstaten de producenten ertoe aan te 
sporen om alle ingezamelde AEEA te 
verwerken. De consumenten hebben de 
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat 
EEA aan het einde van haar levensduur 
naar inzamelingsfaciliteiten wordt 
gebracht, opdat zij volgens de 
voorschriften kan worden verwerkt. Een 
optimale toepassing van het beginsel 
producentenverantwoordelijkheid vereist 
dat elke producent verantwoordelijk is voor 
de financiering van het beheer van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent dient te kunnen kiezen om hetzij 
individueel hetzij via een collectieve 
regeling aan die verplichtingen te voldoen. 
Elke producent die een product op de 
markt brengt, dient een financiële 
waarborg te stellen, zodat de kosten voor 
het beheer van AEEA van weesproducten 
niet ten laste van de samenleving of van 
andere producenten kunnen komen. De 
verantwoordelijkheid voor de financiering 
van het beheer van de historische voorraad 
dient te berusten bij de gezamenlijke 
producenten in collectieve 
financieringssystemen, en alle producenten 
die op de markt opereren op het tijdstip 
waarop de kosten ontstaan, dienen 
proportioneel in deze systemen bij te 
dragen. De collectieve systemen mogen 
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producenten, importeurs of nieuwkomers 
uitsluiten.

niet zodanig zijn dat zij fabrikanten van
gespecialiseerde producten, kleine 
producenten, importeurs of nieuwkomers 
uitsluiten.

Or. en

Amendement 51
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA ten minste kosteloos in 
te leveren. De producenten dienen ten 
minste de inzameling door 
inzamelingsfaciliteiten, en de verwerking, 
nuttige toepassing en verwijdering van 
AEEA te financieren. De lidstaten dienen 
de producenten aan te sporen om de 
volledige verantwoordelijkheid voor de 
inzameling van AEEA op te nemen, met 
name door de financiering van de 
inzameling van AEEA in de hele 
afvalketen met inbegrip van de particuliere 
huishoudens, teneinde ervoor te zorgen dat 
gescheiden ingezamelde AEEA niet op 
onjuiste wijze wordt verwerkt of illegaal 
wordt geëxporteerd, dat uniforme 
concurrentievoorwaarden tot stand worden 
gebracht via een harmonisatie van de 
producentenfinanciering in de hele EU, en 
dat de kosten voor de inzameling van deze 
afvalstoffen - overeenkomstig het beginsel 
dat de vervuiler betaalt - worden verlegd 
van de belastingbetaler in het algemeen 
naar de consument van EEA. Een optimale 
toepassing van het beginsel 
producentenverantwoordelijkheid vereist 
dat elke producent verantwoordelijk is voor 
de financiering van het beheer van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent dient te kunnen kiezen om hetzij 
individueel hetzij via een collectieve 

(19) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA ten minste kosteloos in 
te leveren. De producenten dienen ten 
minste de inzameling door 
inzamelingsfaciliteiten, en de verwerking, 
nuttige toepassing en verwijdering van 
AEEA te financieren. De lidstaten dienen 
de producenten aan te sporen om de 
volledige verantwoordelijkheid voor de 
inzameling van AEEA op te nemen, met 
name door de financiering van de 
inzameling van AEEA in de hele 
afvalketen met inbegrip van de particuliere 
huishoudens, teneinde ervoor te zorgen dat 
gescheiden ingezamelde AEEA niet op 
onjuiste wijze wordt verwerkt of illegaal 
wordt geëxporteerd, dat uniforme 
concurrentievoorwaarden tot stand worden 
gebracht via een harmonisatie van de 
producentenfinanciering in de hele EU, en 
dat de kosten voor de inzameling van deze 
afvalstoffen - overeenkomstig het beginsel 
dat de vervuiler betaalt - worden verlegd 
van de belastingbetaler in het algemeen 
naar de consument van EEA. Een optimale 
toepassing van het beginsel 
producentenverantwoordelijkheid vereist 
dat elke producent verantwoordelijk is voor 
de financiering van het beheer van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent dient te kunnen kiezen om hetzij 
individueel hetzij via een collectieve 
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regeling aan die verplichtingen te voldoen. 
Elke producent die een product op de 
markt brengt, dient een financiële 
waarborg te stellen, zodat de kosten voor 
het beheer van AEEA van weesproducten 
niet ten laste van de samenleving of van 
andere producenten kunnen komen. De 
verantwoordelijkheid voor de financiering 
van het beheer van de historische voorraad 
dient te berusten bij de gezamenlijke 
producenten in collectieve 
financieringssystemen, en alle producenten 
die op de markt opereren op het tijdstip 
waarop de kosten ontstaan, dienen 
proportioneel in deze systemen bij te 
dragen. De collectieve systemen mogen 
niet zodanig zijn dat zij fabrikanten van 
gespecialiseerde producten, kleine 
producenten, importeurs of nieuwkomers 
uitsluiten.

regeling aan die verplichtingen te voldoen. 
Elke producent of derde die op 
contractbasis namens deze optreedt en die 
een product op de markt brengt, dient een 
financiële waarborg te stellen, zodat de 
kosten voor het beheer van AEEA van 
weesproducten niet ten laste van de 
samenleving of van andere producenten 
kunnen komen. De verantwoordelijkheid 
voor de financiering van het beheer van de 
historische voorraad dient te berusten bij 
de gezamenlijke producenten in collectieve 
financieringssystemen, en alle producenten 
die op de markt opereren op het tijdstip 
waarop de kosten ontstaan, dienen 
proportioneel in deze systemen bij te 
dragen. De collectieve systemen mogen 
niet zodanig zijn dat zij fabrikanten van 
gespecialiseerde producten, kleine 
producenten, importeurs of nieuwkomers 
uitsluiten.

Or. en

Motivering

Ter correctie van een verkeerde interpretatie van de richtlijn door een minderheid van lidstaten 
en het VK in het bijzonder, die producenten belet om de volledige verantwoordelijkheid te 
kunnen nemen voor het beheer van hun AEEA, en ter waarborging dat dit op efficiënte en 
economische wijze geschiedt.

Amendement 52
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA ten minste kosteloos in 
te leveren. De producenten dienen ten 
minste de inzameling door 
inzamelingsfaciliteiten, en de verwerking, 
nuttige toepassing en verwijdering van 
AEEA te financieren. De lidstaten dienen 
de producenten aan te sporen om de 

(19) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA ten minste kosteloos in 
te leveren. De producenten dienen derhalve 
de inzameling door inzamelingsfaciliteiten, 
en de verwerking, nuttige toepassing en 
verwijdering van AEEA te financieren. De 
lidstaten dienen alle betrokkenen bij de 
omgang met AEEA ertoe aan te sporen tot 
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volledige verantwoordelijkheid voor de 
inzameling van AEEA op te nemen, met 
name door de financiering van de 
inzameling van AEEA in de hele 
afvalketen met inbegrip van de 
particuliere huishoudens, teneinde ervoor 
te zorgen dat gescheiden ingezamelde 
AEEA niet op onjuiste wijze wordt 
verwerkt of illegaal wordt geëxporteerd, 
dat uniforme concurrentievoorwaarden 
tot stand worden gebracht via een 
harmonisatie van de 
producentenfinanciering in de hele EU, 
en dat de kosten voor de inzameling van 
deze afvalstoffen - overeenkomstig het 
beginsel dat de vervuiler betaalt - worden 
verlegd van de belastingbetaler in het 
algemeen naar de consument van EEA. 
Een optimale toepassing van het beginsel 
producentenverantwoordelijkheid vereist 
dat elke producent verantwoordelijk is voor 
de financiering van het beheer van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent dient te kunnen kiezen om hetzij 
individueel hetzij via een collectieve 
regeling aan die verplichtingen te voldoen. 
Elke producent die een product op de 
markt brengt, dient een financiële 
waarborg te stellen, zodat de kosten voor 
het beheer van AEEA van weesproducten 
niet ten laste van de samenleving of van 
andere producenten kunnen komen. De 
verantwoordelijkheid voor de financiering 
van het beheer van de historische voorraad 
dient te berusten bij de gezamenlijke 
producenten in collectieve 
financieringssystemen, en alle producenten 
die op de markt opereren op het tijdstip 
waarop de kosten ontstaan, dienen 
proportioneel in deze systemen bij te 
dragen. De collectieve systemen mogen 
niet zodanig zijn dat zij fabrikanten van 
gespecialiseerde producten, kleine 
producenten, importeurs of nieuwkomers 
uitsluiten.

de verwezenlijking van de doelstelling van 
de richtlijn bij te dragen teneinde ervoor te 
zorgen dat gescheiden ingezamelde AEEA 
niet op onjuiste wijze wordt verwerkt of 
illegaal wordt geëxporteerd. Alle AEEA 
die door alle deelnemers wordt 
ingezameld, moet worden geteld en 
geregistreerd. Opdat de kosten voor de 
inzameling van deze afvalstoffen -
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt - worden verlegd van de 
belastingbetaler in het algemeen naar de 
consument van EEA, dienen de lidstaten 
de producenten ertoe aan te sporen om 
alle ingezamelde AEEA te verwerken die 
gratis door de inzamelaars van AEEA bij 
hen wordt ingeleverd. Indien de 
marktdeelnemers besluiten om AEEA niet 
gratis in te leveren en AEEA te verwerken 
zonder voorafgaand overleg met een 
producent of organisatie voor 
producentenaansprakelijkheid, of er na 
inzameling, vervoer en verwerking al dan 
niet sprake is van nettokosten of 
nettokrediet, dan mag van de producenten 
niet worden verlangd dat zij de eventuele 
kosten voor deze AEEA betalen. De 
consumenten hebben de 
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat 
EEA aan het einde van haar levensduur 
naar inzamelingsfaciliteiten wordt 
gebracht, opdat zij volgens de 
voorschriften kan worden verwerkt. Een 
optimale toepassing van het beginsel 
producentenverantwoordelijkheid vereist 
dat elke producent verantwoordelijk is voor 
de financiering van het beheer van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent dient te kunnen kiezen om hetzij 
individueel hetzij via een collectieve 
regeling aan die verplichtingen te voldoen. 
Elke producent die een product op de 
markt brengt, dient een financiële 
waarborg te stellen, zodat de kosten voor 
het beheer van AEEA van weesproducten 
niet ten laste van de samenleving of van 
andere producenten kunnen komen. De 
verantwoordelijkheid voor de financiering 
van het beheer van de historische voorraad 
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dient te berusten bij de gezamenlijke 
producenten in collectieve 
financieringssystemen, en alle producenten 
die op de markt opereren op het tijdstip 
waarop de kosten ontstaan, dienen 
proportioneel in deze systemen bij te 
dragen. De collectieve systemen mogen 
niet zodanig zijn dat zij fabrikanten van 
gespecialiseerde producten, kleine 
producenten, importeurs of nieuwkomers 
uitsluiten.

Or. en

Motivering

Ter aanvulling van het voorstel van de rapporteur en ter correctie van een verkeerde 
interpretatie van de richtlijn door een minderheid van lidstaten en het VK in het bijzonder, die 
producenten belet om de volledige verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het beheer van 
hun AEEA, alsmede ter waarborging dat dit op efficiënte en economische wijze geschiedt.

Amendement 53
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA ten minste kosteloos in 
te leveren. De producenten dienen ten 
minste de inzameling door 
inzamelingsfaciliteiten, en de verwerking, 
nuttige toepassing en verwijdering van 
AEEA te financieren. De lidstaten dienen 
de producenten aan te sporen om de 
volledige verantwoordelijkheid voor de 
inzameling van AEEA op te nemen, met 
name door de financiering van de 
inzameling van AEEA in de hele 
afvalketen met inbegrip van de particuliere 
huishoudens, teneinde ervoor te zorgen dat 
gescheiden ingezamelde AEEA niet op 
onjuiste wijze wordt verwerkt of illegaal 
wordt geëxporteerd, dat uniforme 

(19) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA ten minste kosteloos in 
te leveren. De producenten dienen derhalve 
de inzameling door inzamelingsfaciliteiten, 
en de verwerking, nuttige toepassing en 
verwijdering van AEEA te financieren. De 
lidstaten dienen ervoor te zorgen dat de 
producenten de volledige 
verantwoordelijkheid voor de inzameling 
van AEEA nemen, met name door de 
financiering van de inzameling van AEEA 
in de hele afvalketen met inbegrip van de 
particuliere huishoudens, teneinde ervoor 
te zorgen dat gescheiden ingezamelde 
AEEA niet op onjuiste wijze wordt 
verwerkt of illegaal wordt geëxporteerd, 
dat uniforme concurrentievoorwaarden tot 
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concurrentievoorwaarden tot stand worden 
gebracht via een harmonisatie van de 
producentenfinanciering in de hele EU, en 
dat de kosten voor de inzameling van deze 
afvalstoffen - overeenkomstig het beginsel 
dat de vervuiler betaalt - worden verlegd 
van de belastingbetaler in het algemeen 
naar de consument van EEA. Een optimale 
toepassing van het beginsel 
producentenverantwoordelijkheid vereist 
dat elke producent verantwoordelijk is voor 
de financiering van het beheer van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent dient te kunnen kiezen om hetzij 
individueel hetzij via een collectieve 
regeling aan die verplichtingen te voldoen. 
Elke producent die een product op de 
markt brengt, dient een financiële 
waarborg te stellen, zodat de kosten voor 
het beheer van AEEA van weesproducten 
niet ten laste van de samenleving of van 
andere producenten kunnen komen. De 
verantwoordelijkheid voor de financiering 
van het beheer van de historische voorraad 
dient te berusten bij de gezamenlijke 
producenten in collectieve 
financieringssystemen, en alle producenten 
die op de markt opereren op het tijdstip 
waarop de kosten ontstaan, dienen 
proportioneel in deze systemen bij te 
dragen. De collectieve systemen mogen 
niet zodanig zijn dat zij fabrikanten van 
gespecialiseerde producten, kleine 
producenten, importeurs of nieuwkomers 
uitsluiten.

stand worden gebracht via een 
harmonisatie van de 
producentenfinanciering in de hele EU, en 
dat de kosten voor de inzameling van deze 
afvalstoffen - overeenkomstig het beginsel 
dat de vervuiler betaalt - worden verlegd 
van de belastingbetaler in het algemeen 
naar de consument van EEA. Een optimale 
toepassing van het beginsel 
producentenverantwoordelijkheid vereist 
dat elke producent verantwoordelijk is voor 
de financiering van het beheer van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent dient te kunnen kiezen om hetzij 
individueel hetzij via een collectieve 
regeling aan die verplichtingen te voldoen. 
Elke producent die een product op de 
markt brengt, dient een financiële 
waarborg te stellen, zodat de kosten voor 
het beheer van AEEA van weesproducten 
niet ten laste van de samenleving of van 
andere producenten kunnen komen. De 
verantwoordelijkheid voor de financiering 
van het beheer van de historische voorraad 
dient te berusten bij de gezamenlijke 
producenten in collectieve 
financieringssystemen, en alle producenten 
die op de markt opereren op het tijdstip 
waarop de kosten ontstaan, dienen 
proportioneel in deze systemen bij te 
dragen. De collectieve systemen mogen 
niet zodanig zijn dat zij fabrikanten van 
gespecialiseerde producten, kleine 
producenten, importeurs of nieuwkomers 
uitsluiten.

Or. en

Motivering

De financiële verantwoordelijkheid dient te beginnen op het moment waarop de consument het 
elektronische product weggooit, hetgeen over het algemeen in het huishouden gebeurt. Er dient 
te worden voorkomen dat afwijkingen mogelijk zijn bij de toepassing van de 
verantwoordelijkheid van de producent om de bovenstaande redenen en bij het optimale beheer 
van AEEA.
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Amendement 54
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Er is onvoldoende informatie 
voorhanden over het gebruik van 
nanomaterialen in elektrische en 
elektronische apparatuur en de risico’s 
van een dergelijk gebruik. Hierdoor komt 
de juiste verwerking van AEEA die 
nanomaterialen bevat, in het gedrang. De 
producenten zouden aan de 
verwerkingsinstallaties relevante 
informatie over het gebruik van 
nanomaterialen in hun producten moeten 
geven met het oog op de juiste verwerking.

Or. en

Motivering

In Artikel 15 van de AEEA-richtlijn is bepaald dat de producenten aan de 
verwerkingsinstallaties informatie moeten verstrekken over de verschillende onderdelen en 
materialen van de EEA, alsook over de plaatsen in de apparatuur waar zich gevaarlijke stoffen 
en preparaten bevinden. Hetzelfde zou moeten gelden voor nanomaterialen in EEA.

Amendement 55
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De Commissie dient volgens een 
comitéprocedure zorg te dragen voor de 
aanpassing aan de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang van sommige 
bepalingen van de richtlijn, van de 
selectieve verwerking van materialen en 
onderdelen van AEEA, van de technische 
voorschriften voor de inzameling, de 
opslag en de verwerking van AEEA en 
van het symbool ter aanduiding van 
AEEA.

(26) Overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moeten de regels en 
algemene beginselen inzake de wijze van 
controle door de lidstaten van de 
uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie van tevoren worden vastgelegd 
in een verordening die volgens de gewone 
wetgevingsprocedure wordt vastgesteld. In 
afwachting van de vaststelling van die 
nieuwe verordening en gezien de 
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noodzaak om deze richtlijn zo spoedig 
mogelijk goed te keuren en ten uivoer te 
leggen dient de controle door de lidstaten 
te worden uitgeoefend overeenkomstig de 
bepalingen van Besluit 1999/468/EG van 
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de uitoefening 
van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden, voor zover deze 
bepalingen stroken met de gewijzigde 
Verdragen. Verwijzingen naar deze 
bepalingen dienen niettemin te worden 
vervangen door verwijzingen naar de 
regels en beginselen van de nieuwe 
verordening zodra deze in werking treedt.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de oude “comitologieprocedure” aangepast aan de nieuwe 
procedure als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Amendement 56
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Om de huidige belemmeringen 
voor de werking van de interne markt 
terug te dringen, moeten de 
administratieve lasten worden verlicht 
door de registratie en rapportage te 
harmoniseren en het betalen van 
meerdere vergoedingen voor meerdere 
registraties in de afzonderlijke lidstaten te 
voorkomen. Vooral mag niet langer de eis 
van een hoofdkantoor in elke lidstaat als 
voorwaarde gelden om EEA op de markt 
te mogen brengen, maar dient de 
benoeming van een plaatselijke 
gevolmachtigde te volstaan. Voor de 
praktische naleving van deze wetgeving 
moeten de lidstaten in staat worden 
gesteld de producent die de 
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verantwoordelijkheid voor het product 
draagt, te identificeren en de 
toeleveringsketen vanaf de 
einddistributeur te traceren. De lidstaten 
dienen ervoor te zorgen dat een 
distributeur die voor het eerst apparatuur 
beschikbaar stelt op het grondgebied van 
de landen binnen de Gemeenschap 
(intracommunautaire handel) hetzij een 
akkoord met de producent sluit hetzij 
zorgt voor de registratie en financiering 
van het beheer van AEEA die uit deze 
apparatuur voortkomt.

Or. en

Motivering

Ter aanvulling van de voorstellen van de rapporteur. Het is de bedoeling om de harmonisatie 
van de registratie en rapportage te bevorderen en de interoperabiliteit van de nationale registers 
te stimuleren om de interne markt te schragen en het meeliftgedrag van sommige producenten 
aan banden te leggen.

Amendement 57
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen dienen te 
worden vastgesteld overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. De Commissie 
moet gemachtigd worden om de bijlagen 
aan te passen en bepalingen voor de 
controle op de naleving vast te stellen. 
Daar het maatregelen van algemene 
strekking betreft tot wijziging van niet-
essentiële onderdelen van Richtlijn 
2002/96/EG, onder meer door deze aan te 
vullen met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten ze worden vastgesteld 

(27) Ten einde de bepalingen van deze 
richtlijn aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang te kunnen 
aanpassen en andere noodzakelijke 
maatregelen vast te stellen, moet de 
Commissie worden gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 vast te stellen ter aanpassing 
van de bijlagen en bepalingen voor de 
controle op de naleving.
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volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de oude “comitologieprocedure” aangepast aan de nieuwe 
procedure als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Amendement 58
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn worden maatregelen 
vastgesteld ter bescherming van het milieu 
en de menselijke gezondheid door 
preventie of beperking van de negatieve 
gevolgen van de productie en het beheer 
van afvalstoffen van elektrische en 
elektronische apparatuur, ter beperking van 
gevolgen in het algemeen van het gebruik 
van hulpbronnen en ter verbetering van de 
efficiëntie van het gebruik ervan. 

Bij deze richtlijn worden maatregelen 
vastgesteld ter bescherming van het milieu 
en de menselijke gezondheid door 
preventie of beperking van de negatieve 
gevolgen van de productie en het beheer 
van afvalstoffen van elektrische en 
elektronische apparatuur, ter beperking van 
gevolgen in het algemeen van het gebruik 
van hulpbronnen en ter verbetering van de 
efficiëntie van het gebruik ervan, 
overeenkomstig artikelen 1 en 4 van 
Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen1. De 
richtlijn draagt bij tot een duurzame 
productie en verwerking, aangezien alle 
bij de levenscyclus van een product 
betrokken marktdeelnemers hun 
milieunormen verbeteren.
1 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.

Or. de

Motivering

De Commissie heeft de verwijzing naar de beginselen van de afvalrichtlijn waarin onder andere 
een milieuvriendelijke afvalhiërarchie in vijf stappen was vastgelegd, geschrapt en in 
overweging 7 ingelast.
In de AEEA-richtlijn van 2003 is een verbetering van de milieunormen van alle bij de EEA en 
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AEEA betrokken marktdeelnemers gepland in een benadering die de gehele levenscyclus betreft. 
Dit aspect moet worden gehandhaafd en mag derhalve niet uit artikel 1 worden geschrapt.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn worden maatregelen 
vastgesteld ter bescherming van het milieu 
en de menselijke gezondheid door 
preventie of beperking van de negatieve 
gevolgen van de productie en het beheer 
van afvalstoffen van elektrische en 
elektronische apparatuur, ter beperking van 
gevolgen in het algemeen van het gebruik 
van hulpbronnen en ter verbetering van de 
efficiëntie van het gebruik ervan.

Bij deze richtlijn worden maatregelen 
vastgesteld ter bescherming van het milieu 
en de menselijke gezondheid door 
preventie of beperking van de negatieve 
gevolgen van de productie en het beheer 
van afvalstoffen van elektrische en 
elektronische apparatuur, ter beperking van 
gevolgen in het algemeen van het gebruik 
van hulpbronnen en ter verbetering van de 
efficiëntie van het gebruik ervan, 
overeenkomstig de artikelen 1 en 4 van 
Richtlijn 2008/98/EG. De richtlijn draagt 
tevens bij tot duurzame consumptie en 
productie dankzij de verbetering van de 
milieuprestaties van alle marktdeelnemers 
die bij de levenscyclus van elektrische en 
elektronische apparatuur betrokken zijn.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft de verwijzing naar de in de kaderrichtlijn voor afval verankerde beginselen 
naar overweging 7 overgeheveld (de doelstelling van afvalpreventie en de afvalhiërarchie 
waarmee een volgorde van belangrijkheid wordt aangebracht tussen de afvalbeheersopties naar 
gelang van hun respectieve milieuvoordelen). Aangezien in de oorspronkelijke AEEA-richtlijn de 
nadruk wordt gelegd op de verbetering van de milieuprestaties van alle actoren die bij de 
levenscyclus van EEA of AEEA betrokken zijn, moet dit duidelijk behouden blijven en derhalve 
moeten hierin nadrukkelijk de niet-afvalaspecten van de richtlijn worden opgenomen.
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Amendement 60
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn worden maatregelen 
vastgesteld ter bescherming van het milieu 
en de menselijke gezondheid door 
preventie of beperking van de negatieve 
gevolgen van de productie en het beheer 
van afvalstoffen van elektrische en 
elektronische apparatuur, ter beperking van 
gevolgen in het algemeen van het gebruik 
van hulpbronnen en ter verbetering van de 
efficiëntie van het gebruik ervan.

Bij deze richtlijn worden maatregelen 
vastgesteld ter bescherming van het milieu 
en de menselijke gezondheid door 
preventie of beperking van de negatieve 
gevolgen van de productie en het beheer 
van afvalstoffen van elektrische en 
elektronische apparatuur, ter beperking van 
negatieve gevolgen in het algemeen van 
het gebruik van hulpbronnen en ter 
verbetering van de efficiëntie van het 
gebruik ervan.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang om de negatieve gevolgen terug te dringen en weg te nemen.

Amendement 61
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
elektrische en elektronische apparatuur die 
onder de in bijlage I van Richtlijn 
20xx/xx/EG (BGS) genoemde categorieën 
valt.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
elektrische en elektronische apparatuur die 
onder de in bijlage IA van deze richtlijn 
genoemde categorieën valt en op de AEEA 
die hieruit ontstaat.

Or. en

Motivering

Om rechtsonzekerheid te voorkomen, moet het toepassingsgebied van de AEEA-richtlijn 
duidelijk worden afgebakend in de richtlijn zelf, zonder enige kruisverwijzing naar bepaalde 
bepalingen in de BGS-richtlijn.
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Amendement 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) apparatuur die specifiek is ontworpen 
om deel uit te maken van andere 
apparatuur welke niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt en 
die haar functie alleen kan vervullen als zij 
deel uitmaakt van laatstbedoelde 
apparatuur;

b) apparatuur die specifiek is ontworpen 
om deel uit te maken van andere 
apparatuur welke niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt, 
zoals een deel van een eindproduct dat 
buiten het toepassingsgebied valt of een 
deel van een vaste installatie, en die haar 
functie alleen kan vervullen als zij deel 
uitmaakt van laatstbedoelde apparatuur

Or. en

Motivering

Business-to-Business-producten (B2B) die in betrekkingen tussen bedrijven worden gebruikt, 
moeten niet onder het toepassingsgebied van de richtlijnen vallen. In de eerste plaats is de 
milieurelevantie ervan in de voorbereidende studies van de Commissie niet belangrijk bevonden 
en ten tweede komt dergelijke apparatuur ook niet in het stedelijk afval terecht.

Amendement 63
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) apparatuur die specifiek is ontworpen 
om deel uit te maken van andere 
apparatuur welke niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt en 
die haar functie alleen kan vervullen als zij 
deel uitmaakt van laatstbedoelde 
apparatuur;

b) apparatuur die specifiek is ontworpen 
om deel uit te maken van andere 
apparatuur welke niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt, 
zoals een deel van een eindproduct dat 
buiten het toepassingsgebied valt of een 
deel van een vaste installatie, en die haar 
functie alleen kan vervullen als zij deel 
uitmaakt van laatstbedoelde apparatuur

Or. en
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Motivering

B2B-producten die in betrekkingen tussen bedrijven worden gebruikt, moeten niet onder het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen. In de eerste plaats is de milieurelevantie ervan in de 
voorbereidende studies van de Commissie niet belangrijk bevonden en ten tweede komt 
dergelijke apparatuur ook niet in het stedelijk afval terecht.

Amendement 64
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) apparatuur die specifiek is ontworpen 
om deel uit te maken van andere 
apparatuur welke niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt en 
die haar functie alleen kan vervullen als zij 
deel uitmaakt van laatstbedoelde 
apparatuur; 

b) apparatuur die specifiek is ontworpen 
om deel uit te maken van andere 
apparatuur welke niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt en 
die haar functie alleen kan vervullen als zij 
deel uitmaakt van laatstbedoelde 
apparatuur en dus geen eindproduct is;

Or. en

Motivering

De richtlijn heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat AEEA volgens de voorschriften wordt 
ingezameld en verwijderd. Vaste installaties worden door vaklieden opgebouwd en afgebroken 
en vormen een afzonderlijke afvalstroom waarvoor reeds wordt gezorgd. Dergelijke apparatuur 
komt niet in de stedelijke afvalstromen terecht.
De richtlijn is niet van toepassing op vervoersapparatuur, noch voor personen noch voor 
goederen. Dit soort producten valt niet onder de richtlijn inzake ecologisch ontwerp. Bovendien 
komt de autowrakkenrichtlijn overeen met de AEEA- en BGS-richtlijnen, met uitzondering van 
auto's en hierdoor zou overlapping ontstaan.

Amendement 65
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) vaste installaties;

Or. en



AM\808628NL.doc 25/96 PE439.856v01-00

NL

Motivering

De richtlijn heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat AEEA volgens de voorschriften wordt 
ingezameld en verwijderd. Vaste installaties worden door vaklieden opgebouwd en afgebroken 
en vormen een afzonderlijke afvalstroom waarvoor reeds wordt gezorgd. Dergelijke apparatuur 
komt niet in de stedelijke afvalstromen terecht.
De richtlijn is niet van toepassing op vervoersapparatuur, noch voor personen noch voor 
goederen. Dit soort producten valt niet onder de richtlijn inzake ecologisch ontwerp. Bovendien 
komt de autowrakkenrichtlijn overeen met de AEEA- en BGS-richtlijnen, met uitzondering van 
auto's en hierdoor zou overlapping ontstaan.

Amendement 66
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) transportmiddelen voor personen en 
goederen;

Or. en

Motivering

De richtlijn heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat AEEA volgens de voorschriften wordt 
ingezameld en verwijderd. Vaste installaties worden door vaklieden opgebouwd en afgebroken 
en vormen een afzonderlijke afvalstroom waarvoor reeds wordt gezorgd. Dergelijke apparatuur 
komt niet in de stedelijke afvalstromen terecht.
De richtlijn is niet van toepassing op vervoersapparatuur, noch voor personen noch voor 
goederen. Dit soort producten valt niet onder de richtlijn inzake ecologisch ontwerp. Bovendien 
komt de autowrakkenrichtlijn overeen met de AEEA- en BGS-richtlijnen, met uitzondering van 
auto's en hierdoor zou overlapping ontstaan.

Amendement 67
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) vaste grote industriële of 
bedrijfsmatig gebruikte installaties en 
niet-verplaatsbare industriële 
uitrustingen;

Or. de
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Motivering

De richtlijn heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat AEEA volgens de voorschriften wordt 
ingezameld en verwijderd. Vaste grote industriële installaties worden door vaklieden gebouwd 
en afgebroken. Hierbij gaat het om een geregelde afvalstroom. Op grond hiervan vallen deze 
installaties en uitrustingen tot op heden niet onder het toepassingsgebied van de vigerende 
Richtlijn 2002/96/EG.

Amendement 68
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) uitsluitend voor bedrijfsmatig 
gebruik bestemde mobiele machines;

Or. de

Motivering

De richtlijn heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat AEEA volgens de voorschriften wordt 
ingezameld en verwijderd. Uitsluitend voor bedrijfsmatig gebruik bestemde mobiele machines 
worden door vaklieden gedemonteerd en verwijderd. Hierbij gaat het om een geregelde 
afvalstroom. Op grond hiervan vallen deze installaties en uitrustingen tot op heden niet onder 
het toepassingsgebied van de vigerende Richtlijn 2002/96/EG.

Amendement 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) niet-verplaatsbare installaties;

Or. de

Motivering

Apparaten die een vast onderdeel van een gebouw vormen, alsmede de apparaten waarmee het 
verbruik wordt afgelezen, worden door geschoolde vaklieden gepland, permanent en vast 
geïnstalleerd, voortdurend onderhouden, aan het einde van hun gebruiksduur gedemonteerd en 
naar de recycling gebracht. 
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Amendement 70
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2014 en daarna 
om de vijf jaar legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor waarin het toepassingsgebied 
van de richtlijn onder de loep wordt 
genomen vooral ten aanzien van de vraag 
of fotovoltaïsche modules in het 
toepassingsgebied moeten worden 
opgenomen. In het verslag over 
fotovoltaïsche modules worden met name 
de daadwerkelijk verwezenlijkte 
inzamelings- en recyclagepercentages 
geëvalueerd. Op basis van dit verslag 
dient de Commissie eventueel een voorstel 
in.

Or. en

Motivering

Aangezien de richtlijn tot alle EEA verruimd wordt, is een evaluatie van het toepassingsgebied 
van de richtlijn nodig. Bovendien moet worden nagegaan hoeveel van de totale productie voor 
rekening komt van bedrijven die deelnemen aan het vrijwillige milieuconvenant van PV Cycle en 
of het doel om 85% van de fotovoltaïsche modules te recyclen, ook daadwerkelijk wordt gehaald. 
De uitsluiting van het toepassingsgebied moet alleen worden gehandhaafd, indien het vrijwillige 
convenant minstens even goed blijkt te functioneren als de eisen van de richtlijn.

Amendement 71
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) vaste installaties.

Or. en

Motivering

Tot vaste installaties kunnen elektrische deuren en liften behoren, die voor permanent gebruik 
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bedoeld zijn, deel uitmaken van de structuur van een gebouw en aan diverse veiligheidsnormen 
moeten voldoen. Hiertoe behoren NIET op muren aangebrachte beeldschermen of andere 
producten van veeleer tijdelijke aard.

Amendement 72
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. AEEA wordt ingedeeld als afval van 
particuliere huishoudens of als afval van 
andere gebruikers dan particuliere 
huishoudens. De indeling van AEEA-types 
in deze categorieën wordt vastgesteld. 
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 
Bedoelde indeling wordt onder meer 
gebaseerd op een raming van het 
percentage van de apparatuur dat aan 
particuliere huishoudens respectievelijk 
aan bedrijven wordt verkocht.

4. AEEA wordt ingedeeld als afval van 
particuliere huishoudens of als afval van 
andere gebruikers dan particuliere 
huishoudens. Zodra producenten een 
product op de markt brengen, declareren 
zij EEA die aan particuliere huishoudens 
en andere gebruikers dan particuliere 
huishoudens is verkocht op basis van de 
eindgebruiker waarvoor het product 
bestemd is volgens de volgende criteria:

a) een bewijs in de vorm van een 
ondertekend contract tussen de zakelijke 
gebruiker en de producent (of de partij die 
de producent vertegenwoordigt, bijv. een 
onder contract staande wederverkoper) 
waarin duidelijk de 
verantwoordelijkheden voor de kosten van 
de inzameling en verwerking aan het 
einde van de levensduur worden verdeeld 
en ervoor wordt gezorgd dat de EEA niet 
in de stedelijke afvalstromen toebedeeld, 
of 
b) EEA die vanwege haar kenmerken niet 
in particuliere huishoudens wordt 
gebruikt en derhalve niet via de stedelijke 
afvalstromen wordt verwijderd. Dit 
criterium moet ten minste door één van de 
volgende criteria worden gestaafd:
i. EEA die door gespecialiseerde software 
wordt bediend, zoals bijv. een 
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bedieningssysteem of een 
systeemomgeving waarvoor een speciale 
configuratie voor bedrijfsmatig gebruik 
nodig is,
ii. EEA die op een voltage werkt of een 
energieverbruik heeft die het in 
particuliere huishoudens beschikbare 
vermogen overschrijden,
iii. EEA waarvoor bedrijfsvergunningen 
nodig zijn, zoals basisstations waarvoor 
een vergunning van de toezichthouder 
voor telecommunicatie vereist is, 
iv. omvangrijke en zware EEA die door 
vaklieden moet worden opgebouwd, 
afgebroken en vervoerd, 
v. EEA waarvoor een bedrijfsmatige 
omgeving en/of een vakopleiding nodig is 
(bijv. medische röntgenapparatuur),
vi. EEA in categorie 10 van Bijlage I van 
Richtlijn 20xx/xx/EG (BGS, COM 
(2008)809/4),
vii. EEA buiten het toepassingsgebied van 
de richtlijn algemene productveiligheid 
voor consumptiegoederen,
c) EEA die aan een consument is 
geleverd, maar door haar aard na gebruik 
aan commerciële inrichtingen ter 
verwerking wordt teruggegeven en dus 
nooit in de huisafvalstroom terechtkomt 
(bijv. wegwerpcamera’s).

Or. en

Motivering

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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Amendement 73
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) apparaten die elektrische stromen of 
elektromagnetische velden nodig hebben 
om naar behoren te kunnen werken en 
apparaten voor het opwekken, overbrengen 
en meten van die stromen en velden, die 
onder een van de in bijlage I van Richtlijn 
20xx/xx/EG (BGS) genoemde categorieën 
vallen en bedoeld zijn voor gebruik met 
een spanning van maximaal 1000 volt bij 
wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom;

a) „elektrische en elektronische 
apparatuur” of „EEA”: apparaten die 
elektrische stromen of elektromagnetische 
velden nodig hebben om naar behoren te 
kunnen werken en apparaten voor het 
opwekken, overbrengen en meten van die 
stromen en velden, die onder een van de in 
bijlage IA van deze richtlijn genoemde 
categorieën vallen en bedoeld zijn voor 
gebruik met een spanning van maximaal 
1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij 
gelijkstroom;

Or. en

Motivering

Om rechtsonzekerheid te voorkomen, moet het toepassingsgebied van de AEEA-richtlijn 
duidelijk worden afgebakend in de richtlijn zelf, zonder enige kruisverwijzing naar bepaalde 
bepalingen in de BGS-richtlijn.

Amendement 74
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) apparaten die elektrische stromen of 
elektromagnetische velden nodig hebben 
om naar behoren te kunnen werken en 
apparaten voor het opwekken, overbrengen 
en meten van die stromen en velden, die 
onder een van de in bijlage I van Richtlijn 
20xx/xx/EG (BGS) genoemde categorieën 
vallen en bedoeld zijn voor gebruik met
een spanning van maximaal 1000 volt bij 
wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom;

a) apparaten die elektrische stromen of 
elektromagnetische velden nodig hebben 
om naar behoren te kunnen werken en 
apparaten voor het opwekken, overbrengen 
en meten van die stromen en velden, die 
onder een van de in bijlage I van Richtlijn 
20xx/xx/EG (BGS) genoemde categorieën 
vallen en bedoeld zijn voor gebruik met 
een spanning van maximaal 1000 volt bij 
wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom.
“Nodig hebben” betekent dat de 
apparatuur elektriciteit als energie 
gebruikt om haar basisfunctie te kunnen 
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verrichten. 

Or. en

Motivering

Er moet beter worden afgebakend wat als “elektrische en elektronische apparaten” wordt 
beschouwd. Het amendement maakt een onderscheid tussen apparatuur waarbij voor de werking 
van de basisfunctie elektriciteit nodig is en apparatuur waarbij de basisfunctie ook zonder 
elektriciteit werkt.

Amendement 75
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) „afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur” of „AEEA”: elektrische of 
elektronische apparaten die afvalstoffen 
vormen in de zin van artikel 3, punt 1, van 
Richtlijn 2008/xx/EG betreffende 
afvalstoffen, daaronder begrepen alle 
onderdelen, subeenheden en 
verbruiksmaterialen die deel uitmaken van 
het product op het moment dat het wordt 
afgedankt;

b) „afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur” of „AEEA”: elektrische of 
elektronische apparaten die afvalstoffen 
vormen in de zin van artikel 3, punt 1, van 
Richtlijn 2008/98/EG betreffende 
afvalstoffen, daaronder begrepen alle 
onderdelen, subeenheden en 
verbruiksmaterialen die deel uitmaken van 
het product op het moment dat het wordt 
afgedankt, of die worden verkocht of 
gegeven aan elke marktdeelnemer die 
AEEA verwerkt of wederverkoopt om een 
gedeelte van het materiaal of de 
onderdelen met het oog op de positieve 
economische restwaarde terug te winnen;

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat het beste eruit wordt gepikt, om de milieudoelstelling van de richtlijn te 
schragen en met name de juiste verwerking van AEEA te optimaliseren.
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Amendement 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu, 
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) “medisch apparaat”: elektrische 
apparatuur die valt onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 93/42/EG 
en Richtlijn 98/79/EG; 

Or. en

Motivering

Het is nodig om medische apparaten die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn, te 
definiëren.

Amendement 77
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) "vaste installatie": een specifieke 
combinatie van verschillende soorten 
apparaten en eventueel andere 
inrichtingen, die samengebouwd, 
geïnstalleerd en bestemd zijn voor 
permanent gebruik op een van tevoren 
vastgestelde locatie;

Or. en

Motivering

Er moet een definitie worden opgenomen met het oog op een gemeenschappelijke interpretatie 
van de term “vaste installatie” door alle lidstaten. Deze definitie staat in de richtlijn inzake 
elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG).
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Amendement 78
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) “grote, niet-verplaatsbare 
industriële installaties”: machines of 
systemen, die bestaan uit een combinatie 
van apparatuur, systemen, eindproducten 
en/of onderdelen die door vaklieden op 
een specifieke locatie in een industrieel 
machinepark of in een industriegebouw 
worden geïnstalleerd om een specifieke 
taak te verrichten;

Or. en

Motivering

Definitie die wordt gebruikt in het “Veelgestelde vragen”-document over BGS.

Amendement 79
Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) „producent”: elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die ongeacht de 
verkooptechniek, met inbegrip van 
technieken voor verkoop op afstand 
overeenkomstig Richtlijn 97/7/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
1997 betreffende de bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten:

j) „producent”: elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon in een lidstaat die ongeacht 
de verkooptechniek, met inbegrip van 
technieken voor verkoop op afstand 
overeenkomstig Richtlijn 97/7/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
1997 betreffende de bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten:

Or. de

Motivering

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 
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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.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) „producent”: elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die ongeacht de 
verkooptechniek, met inbegrip van 
technieken voor verkoop op afstand 
overeenkomstig Richtlijn 97/7/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
1997 betreffende de bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten:

j) „producent”: elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon in de lidstaat die ongeacht 
de verkooptechniek, met inbegrip van 
technieken voor verkoop op afstand 
overeenkomstig Richtlijn 97/7/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
1997 betreffende de bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten:

Or. en

Motivering

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.
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Amendement 81
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) onder zijn eigen naam of 
handelsbenaming elektrische en 
elektronische apparatuur vervaardigt, of 
elektrische en elektronische apparatuur laat 
ontwerpen of vervaardigen die hij onder 
zijn naam of handelsbenaming in de 
handel brengt,

i) onder zijn eigen naam of 
handelsbenaming elektrische en 
elektronische apparatuur vervaardigt, of 
elektrische en elektronische apparatuur 
laat ontwerpen of vervaardigen die hij 
onder zijn naam of handelsbenaming op 
de markt brengt,

Or. en

Motivering

Met het oog op een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheid voor AEEA. Het is 
belangrijk dat de wetgeving en verantwoordelijkheid duidelijk wordt vastgelegd en dat de 
verantwoordelijke voor de hand ligt.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) onder zijn eigen naam of 
handelsbenaming elektrische en 
elektronische apparatuur vervaardigt, of 
elektrische en elektronische apparatuur laat 
ontwerpen of vervaardigen die hij onder 
zijn naam of handelsbenaming in de handel 
brengt,

i) onder zijn eigen naam of 
handelsbenaming elektrische en 
elektronische apparatuur vervaardigt, of 
elektrische en elektronische apparatuur laat 
ontwerpen of vervaardigen die hij onder 
zijn naam of handelsbenaming in de handel 
brengt op het grondgebied van de lidstaat,

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 83
Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) in de Gemeenschap is gevestigd en 
beroepmatig elektrische en elektronische 
apparatuur uit een derde land in de 
Gemeenschap op de markt brengt.

iii) voor het eerst op het grondgebied van 
deze lidstaat beroepsmatig elektrische en 
elektronische apparatuur op de markt 
brengt.

Or. de

Motivering

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.

Amendement 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu, 
Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) in de Gemeenschap is gevestigd en
beroepmatig elektrische en elektronische 
apparatuur uit een derde land in de 

iii) beroepmatig elektrische en 
elektronische apparatuur in de lidstaat op 
de markt brengt.
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Gemeenschap op de markt brengt.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) in de Gemeenschap is gevestigd en 
beroepmatig elektrische en elektronische 
apparatuur uit een derde land in de 
Gemeenschap op de markt brengt.

iii) in de Gemeenschap is gevestigd en 
beroepmatig elektrische en elektronische 
apparatuur voor beroepsdoeleinden uit een 
derde land in een lidstaat op de markt 
brengt, invoert of uitvoert.

Or. fr

Motivering

Het voorstel van de Commissie heeft als gevolg dat het bedrijf dat het apparaat op de markt 
brengt, de status van producent krijgt. Het punt van binnenkomst op de Europese markt komt 
echter niet altijd overeen met de lidstaat waar de consument het product koopt. Daardoor wordt 
het moeilijker om een verband te leggen tussen de verantwoordelijkheid van de producent en het 
inzamelingspercentage van AEEA. Daardoor zouden de gegevens over de verkoop op de 
nationale markt, die essentieel zijn voor de berekening van de nieuwe inzamelingsstreefcijfers, 
aan betrouwbaarheid inboeten.
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Amendement 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) „distributeur”: elke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die deel 
uitmaakt van de toeleveringsketen en 
elektrische en elektronische apparatuur 
aanbiedt op de markt; 

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het voorstel van de Commissie heeft als gevolg dat het bedrijf dat het apparaat op de markt 
brengt, de status van producent krijgt. Het punt van binnenkomst op de Europese markt komt 
echter niet altijd overeen met de lidstaat waar de consument het product koopt. Daardoor is het 
moeilijk een verband te leggen tussen de verantwoordelijkheid van de producent en het 
inzamelingspercentage van AEE. Daardoor zouden de gegevens over de verkoop op nationale 
markt, die essentieel zijn voor de berekening van de nieuwe inzamelingsstreefcijfers, aan 
betrouwbaarheid inboeten.

Amendement 87
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) “derden”: organisaties die door een 
producent of groep producenten worden 
aangewezen om aan bepaalde 
verplichtingen van de aanwijzende 
producent of groep producenten te 
voldoen.

Or. en

Motivering

Van essentieel belang ter correctie van de verkeerde interpretatie van de richtlijn door een 
minderheid van lidstaten en het VK in het bijzonder, die producenten belet om de volledige 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het beheer van hun AEEA, en ter waarborging dat 
dit op efficiënte en economische wijze geschiedt.
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Amendement 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) „AEEA van particuliere huishoudens”: 
AEEA die afkomstig is van particuliere 
huishoudens en van commerciële, 
industriële, institutionele en andere 
bronnen en die naar aard en hoeveelheid 
met die van particuliere huishoudens 
vergelijkbaar is;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het voorstel van de Commissie heeft als gevolg dat het bedrijf dat het apparaat op de markt 
brengt, de status van producent krijgt. Het punt van binnenkomst op de Europese markt komt 
echter niet altijd overeen met de lidstaat waar de consument het product koopt. Daardoor wordt 
het moeilijker om een verband te leggen tussen de verantwoordelijkheid van de producent en het 
inzamelingspercentage van AEEA. Daardoor zouden de gegevens over de verkoop op de 
nationale markt, die essentieel zijn voor de berekening van de nieuwe inzamelingsstreefcijfers, 
aan betrouwbaarheid inboeten.

Amendement 89
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) „AEEA van particuliere huishoudens”: 
AEEA die afkomstig is van particuliere 
huishoudens en van commerciële, 
industriële, institutionele en andere 
bronnen en die naar aard en hoeveelheid 
met die van particuliere huishoudens 
vergelijkbaar is;

l) „AEEA van particuliere huishoudens”: 
AEEA die afkomstig is van particuliere
huishoudens en van commerciële, 
industriële, institutionele en andere 
bronnen en die naar aard en hoeveelheid 
met die van particuliere huishoudens 
vergelijkbaar is; afval van zowel door 
particulieren en anderen als particuliere 
huishoudens gebruikte EEA, die via 
collectieve en individuele systemen wordt 
ingezameld, wordt in elk geval als AEEA 
van particuliere huishoudens beschouwd;
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Or. en

Motivering

Vele verantwoordelijke bedrijven hebben de contractuele verplichting om oude producten aan de 
producent terug te geven met het oog op de juiste verwerking. Dit zou van invloed moeten zijn op 
de algehele verplichtingen van een producent.

Amendement 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) „hergebruik”: hergebruik in de zin 
van artikel 3, punt 2, van Richtlijn 
2008/xx/EG betreffende afvalstoffen;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het voorstel van de Commissie heeft als gevolg dat het bedrijf dat het apparaat op de markt 
brengt, de status van producent krijgt. Het punt van binnenkomst op de Europese markt komt 
echter niet altijd overeen met de lidstaat waar de consument het product koopt. Daardoor wordt 
het moeilijker om een verband te leggen tussen de verantwoordelijkheid van de producent en het 
inzamelingspercentage van AEEA. Daardoor zouden de gegevens over de verkoop op de 
nationale markt, die essentieel zijn voor de berekening van de nieuwe inzamelingsstreefcijfers, 
aan betrouwbaarheid inboeten.

Amendement 91
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) “strategische grondstoffen”: 
materiaal dat voor het 
concurrentievermogen van de EU van 
strategisch belang is, met inbegrip van 
chroom, kobalt, koper, gallium, indium, 
lithium, mangaan, molybdeen, nikkel, 
niobium, platinametalen (palladium, 
platina, rodium), zeldzame 
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aardelementen, selenium, tantaal, titaan 
en vanadium;

Or. en

Motivering

Deze definitie omvat de lijst van strategische grondstoffen van de VS. Deze materialen worden in 
een breed scala van elektrische en elektronische producten gebruikt en zij zijn van essentieel 
belang voor het economische concurrentievermogen van de EU.

Amendement 92
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) “gevaarlijke stof”: een stof die 
voldoet aan de criteria om overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 als 
gevaarlijk te worden ingedeeld of een stof 
die voldoet aan de criteria van een 
nanomateriaal;

Or. en

Motivering

De Commissie heeft de definitie van “gevaarlijke stof of preparaat” eenvoudigweg uit de AEEA-
richtlijn geschrapt (voormalig artikel 3, lid 1). In artikel 15 over de informatie voor de 
verwerkingsinstallaties wordt echter -terecht- nog steeds naar gevaarlijke stoffen en preparaten 
verwezen. Derhalve moet een bijgewerkte definitie van gevaarlijke stof worden ingelast. Hiertoe 
moeten nanomaterialen behoren, opdat de verwerkingsinstallaties de nodige informatie krijgen 
om voor een juiste verwerking te kunnen zorgen.

Amendement 93
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter m ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m ter) “gevaarlijk preparaat”: een 
mengsel dat voldoet aan de criteria om 
overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG als 
gevaarlijk te worden ingedeeld of een 
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preparaat dat een nanomateriaal omvat.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft de definitie van “gevaarlijke stof of preparaat” eenvoudigweg uit de AEEA-
richtlijn geschrapt (voormalig artikel 3, lid 1). In artikel 15 wordt echter -terecht- nog steeds 
naar gevaarlijke stoffen en preparaten verwezen. Derhalve moet een bijgewerkte definitie van 
gevaarlijke stof worden ingelast. Hiertoe moeten nanomaterialen behoren, opdat de 
verwerkingsinstallaties de nodige informatie krijgen om voor een juiste verwerking te kunnen 
zorgen.

Amendement 94
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter m quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m quater) “nanomateriaal”: met opzet 
geproduceerd materiaal dat een of meer 
dimensies heeft van de orde van 100 nm 
of minder of dat is samengesteld uit 
afzonderlijke functionele delen, intern of 
aan de oppervlakte, waarvan er vele een 
of meer dimensies hebben van de orde van 
100 nm of minder, inclusief structuren, 
agglomeraten of aggregaten, die een 
omvang kunnen hebben van meer dan de 
orde van 100 nm, maar die eigenschappen 
behouden die kenmerkend voor de 
nanoschaal zijn.
Eigenschappen die kenmerkend voor de 
nanoschaal zijn, zijn onder andere:
i) degene die verband houden met het 
grote specifieke oppervlaktegebied van de 
materialen in kwestie en/of
ii) specifieke fysisch-chemische 
eigenschappen die verschillen van degene 
van de niet-nanovorm van hetzelfde 
materiaal.

Or. en
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Motivering

Er moet een definitie van nanomateriaal worden toegevoegd. Deze definitie is door alle drie de 
instellingen overeengekomen in de context van de verordening over voedingsmiddelen.

Amendement 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) „financieringsovereenkomst”: een 
lening-, lease-, huur- of 
afbetalingsovereenkomst of een regeling 
met betrekking tot enige apparatuur, 
ongeacht of volgens die overeenkomst of 
regeling, dan wel volgens een bijkomende 
overeenkomst of regeling, 
eigendomsoverdracht van het apparaat zal 
of kan plaatsvinden;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het voorstel van de Commissie heeft als gevolg dat het bedrijf dat het apparaat op de markt 
brengt, de status van producent krijgt. Het punt van binnenkomst op de Europese markt komt 
echter niet altijd overeen met de lidstaat waar de consument het product koopt. Daardoor wordt 
het moeilijker om een verband te leggen tussen de verantwoordelijkheid van de producent en het 
inzamelingspercentage van AEEA. Daardoor zouden de gegevens over de verkoop op de 
nationale markt, die essentieel zijn voor de berekening van de nieuwe inzamelingsstreefcijfers, 
aan betrouwbaarheid inboeten.

Amendement 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) „op de markt aanbieden”: het in het 
kader van een handelsactiviteit, al dan niet 
tegen betaling, verstrekken van een product 
met het oog op distributie, consumptie of 
gebruik op de markt van de Gemeenschap;

o) „op de markt aanbieden”: het in het 
kader van een handelsactiviteit, al dan niet 
tegen betaling, verstrekken van een product 
met het oog op distributie, consumptie of
gebruik op de markt van een lidstaat;
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Or. fr

Motivering

Het voorstel van de Commissie heeft als gevolg dat het bedrijf dat het apparaat op de markt 
brengt, de status van producent krijgt. Het punt van binnenkomst op de Europese markt komt 
echter niet altijd overeen met de lidstaat waar de consument het product koopt. Daardoor wordt 
het moeilijker om een verband te leggen tussen de verantwoordelijkheid van de producent en het 
inzamelingspercentage van AEEA. Daardoor zouden de gegevens over de verkoop op de 
nationale markt, die essentieel zijn voor de berekening van de nieuwe inzamelingsstreefcijfers, 
aan betrouwbaarheid inboeten.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) „op de markt aanbieden”: het in het 
kader van een handelsactiviteit, al dan niet 
tegen betaling, verstrekken van een product 
met het oog op distributie, consumptie of 
gebruik op de markt van de Gemeenschap;

o) „op de markt aanbieden”: het in het 
kader van een handelsactiviteit, al dan niet 
tegen betaling, verstrekken van een product 
met het oog op distributie, consumptie of 
gebruik op de nationale markt van de 
lidstaat;

Or. en

Motivering
Aangezien het streefcijfer voor de inzameling op nationaal niveau wordt vastgelegd, verdient het 
de voorkeur over een pragmatische definitie te beschikken van wat “het op de markt aanbieden” 
inhoudt waardoor de tenuitvoerlegging en naleving van de verordening wordt gewaarborgd en 
dus ook de financiering van de inzameling en verwerking van AEEA in elke lidstaat. 

Amendement 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) „op de markt brengen”: het voor het 
eerst op de markt van de Gemeenschap
aanbieden van een product;

p) „op de markt brengen”: het voor het 
eerst op de markt van een lidstaat
aanbieden van een product;
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Or. fr

Motivering

Het voorstel van de Commissie heeft als gevolg dat het bedrijf dat het apparaat op de markt 
brengt, de status van producent krijgt. Het punt van binnenkomst op de Europese markt komt 
echter niet altijd overeen met de lidstaat waar de consument het product koopt. Daardoor wordt 
het moeilijker om een verband te leggen tussen de verantwoordelijkheid van de producent en het 
inzamelingspercentage van AEEA. Daardoor zouden de gegevens over de verkoop op de 
nationale markt, die essentieel zijn voor de berekening van de nieuwe inzamelingsstreefcijfers, 
aan betrouwbaarheid inboeten.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) „op de markt brengen”: het voor het 
eerst op de markt van de Gemeenschap
aanbieden van een product;

p) „op de markt brengen”: het voor het 
eerst op de nationale markt van de lidstaat
aanbieden van een product;

Or. en

Motivering

Aangezien het streefcijfer voor de inzameling op nationaal niveau wordt vastgelegd, verdient het 
de voorkeur over een pragmatische definitie te beschikken van wat “het op de markt brengen” 
inhoudt waardoor de tenuitvoerlegging en naleving van de verordening wordt gewaarborgd en 
dus ook de financiering van de inzameling en verwerking van AEEA in elke lidstaat.

Amendement 100
Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) „op de markt brengen”: het voor het 
eerst op de markt van de Gemeenschap
aanbieden van een product;

p) „op de markt brengen”: het voor het 
eerst op de markt aanbieden van een 
product op het grondgebied van een 
lidstaat;

Or. de
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Motivering

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.

Amendement 101
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) „afzondering”: manuele, mechanische, 
chemische of metallurgische behandeling 
die ervoor zorgt dat gevaarlijke stoffen, 
preparaten en onderdelen aan het eind van 
het verwerkingsproces als identificeerbare 
stroom of identificeerbaar deel van een 
stroom zijn afgescheiden. Stoffen, 
preparaten of onderdelen zijn 
identificeerbaar als zij kunnen worden 
gemonitord om aan te tonen dat zij 
worden verwerkt op een wijze die veilig is
voor het milieu;

q) „afzondering”: manuele of mechanische
scheiding van gevaarlijke stoffen, 
preparaten en onderdelen als vermeld in 
bijlage II;

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie van “afzondering” moet worden gewijzigd omdat 
ermee wordt beoogd de verwerkingswijzen in bijlage II fundamenteel te veranderen, wat zou 
leiden tot: a) banenverlies, aangezien manuele sorteerders in de EU uit economisch oogpunt niet 
kunnen concurreren tegen thermische behandeling (verbranding van niet-metaalafval) in 
metaalfabrieken, b) ter beperking van de luchtverontreiniging wordt alleen op de filter van de 
metaalfabriek gerekend, en c) de definitie houdt geen rekening met de afvalhiërarchie (artikel 4) 
van de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG), waarin recycling de voorkeur krijgt boven 
thermische behandeling (nuttige toepassing).
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Amendement 102
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) „afzondering”: manuele, mechanische, 
chemische of metallurgische behandeling 
die ervoor zorgt dat gevaarlijke stoffen, 
preparaten en onderdelen aan het eind van 
het verwerkingsproces als identificeerbare 
stroom of identificeerbaar deel van een 
stroom zijn afgescheiden. Stoffen, 
preparaten of onderdelen zijn 
identificeerbaar als zij kunnen worden 
gemonitord om aan te tonen dat zij 
worden verwerkt op een wijze die veilig is 
voor het milieu;

q) „afzondering”: manuele of 
mechanische scheiding van de in 
bijlage II vermelde gevaarlijke stoffen, 
preparaten en onderdelen;

Or. es

Motivering

Doel is de definitie van “afzondering”, die in de tekst van de Commissie vaag lijkt, te 
verduidelijken en te vereenvoudigen. Overeenkomstig de wens van de rapporteur om het 
toepassingsgebied van de richtlijn niet te beperken, wordt verwezen naar bijlage II.

Amendement 103
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) „afzondering”: manuele, mechanische, 
chemische of metallurgische behandeling 
die ervoor zorgt dat gevaarlijke stoffen, 
preparaten en onderdelen aan het eind van 
het verwerkingsproces als identificeerbare 
stroom of identificeerbaar deel van een 
stroom zijn afgescheiden. Stoffen, 
preparaten of onderdelen zijn 
identificeerbaar als zij kunnen worden 
gemonitord om aan te tonen dat zij worden 
verwerkt op een wijze die veilig is voor het 
milieu;

q) „afzondering”: manuele, mechanische, 
chemische of metallurgische behandeling 
die ervoor zorgt dat gevaarlijke stoffen, 
preparaten en onderdelen zo volledig als 
technisch mogelijk is uit het 
verwerkingsproces worden verwijderd en
aan het eind van het verwerkingsproces als 
identificeerbare stroom of identificeerbaar 
deel van een stroom zijn afgescheiden.
Stoffen, preparaten of onderdelen zijn 
identificeerbaar als zij kunnen worden 
gemonitord om aan te tonen dat zij worden 
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verwerkt op een wijze die veilig is voor het 
milieu; Shredding wordt niet als 
afzondering beschouwd;

Or. en

Motivering

Shredding mag niet onder de definitie van “afzondering” vallen omdat gevaarlijke stoffen 
daarmee niet kunnen worden gescheiden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) „afzondering”: manuele, mechanische, 
chemische of metallurgische behandeling 
die ervoor zorgt dat gevaarlijke stoffen, 
preparaten en onderdelen aan het eind van 
het verwerkingsproces als identificeerbare 
stroom of identificeerbaar deel van een 
stroom zijn afgescheiden. Stoffen, 
preparaten of onderdelen zijn 
identificeerbaar als zij kunnen worden
gemonitord om aan te tonen dat zij 
worden verwerkt op een wijze die veilig is 
voor het milieu;

q) „afzondering”: manuele, mechanische, 
chemische of metallurgische behandeling 
die ervoor zorgt dat gevaarlijke stoffen, 
preparaten en onderdelen in de vroegst 
mogelijke fase van het verwerkingsproces
en zo volledig als technisch mogelijk is 
worden verwijderd. Het 
afzonderingsproces moet plaatsvinden 
vóór enige andere verwerking waardoor 
gevaarlijke onderdelen in de afvalstroom 
verspreid of opgelost zouden kunnen 
worden;

Or. en

Motivering

De nieuwe definitie van afzondering die in het voorstel van de Commissie wordt ingevoerd, is 
rechtstreeks van invloed op de minimale verwerkingsvoorschriften in bijlage II van de richtlijn, 
aangezien het woord “afgezonderd” in de punten 1 en 2 van bijlage II wordt gebruikt. Het is 
onduidelijk of shredding vóór de afzondering van gevaarlijke stoffen tijdens de verwerkingsfase 
toegestaan is. Dit hoort niet het geval te zijn, dus moet de definitie op dit punt worden 
verduidelijkt.
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Amendement 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s bis) „vaste installatie”: vaste installatie 
in de zin van artikel 2, onder c), van 
Richtlijn 2004/108/EG betreffende 
elektromagnetische compatibiliteit.

Or. en

Motivering

Met het oog op meer consistentie en samenhang met andere EU-wetgeving moet in de AEEA-
richtlijn worden verwezen naar de bestaande definitie van vaste installatie in Richtlijn 
2004/108/EG betreffende elektromagnetische compatibiliteit. Industriële uitrusting die in 
fabrieken en industriële processen wordt gebruikt, moet buiten de werkingssfeer blijven: ten 
eerste is de milieurelevantie ervan in de voorbereidende studies van de Commissie niet 
belangrijk bevonden en ten tweede komt dergelijke uitrusting ook niet in het stedelijk afval 
terecht.

Amendement 106
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s bis) „vaste installatie”: vaste installatie 
in de zin van artikel 2, onder c), van 
Richtlijn 2004/108/EG betreffende 
elektromagnetische compatibiliteit.

Or. en

Motivering

Met het oog op meer samenhang met andere EU-wetgeving moet in de AEEA-richtlijn worden 
verwezen naar de bestaande definitie van vaste installatie in Richtlijn 2004/108/EG betreffende 
elektromagnetische compatibiliteit. Voor meer rechtszekerheid moeten de richtsnoeren uit de 
FAQ van de Commissie worden overgenomen.



PE439.856v01-00 50/96 AM\808628NL.doc

NL

Amendement 107
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s bis) „vaste grote industriële of 
bedrijfsmatig gebruikte installatie”: een 
grote industriële of bedrijfsmatig 
gebruikte bijzondere combinatie van 
verschillende soorten apparaten en 
eventueel andere inrichtingen, die 
samengebouwd, geïnstalleerd en bestemd 
zijn voor permanent gebruik op een van 
tevoren vastgestelde locatie;

Or. de

Motivering

Deze definitie is nodig, omdat voor deze installaties een uitzondering op het toepassingsgebied 
wordt gemaakt. Deze definitie strookt met die van "vaste installatie" in Richtlijn 2004/108/EG. 
Vaste grote industriële en bedrijfsmatig gebruikte installaties worden door vaklieden opgebouwd 
en afgebroken. Hierbij gaat het om een geregelde afvalstroom. Op grond hiervan vallen deze 
installaties tot op heden niet onder het toepassingsgebied van de vigerende Richtlijn 
2002/96/EG.

Amendement 108
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter s ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s ter) „eindproduct”: een toestel of 
apparaat dat een directe functie, een eigen 
omhulsel en – indien van toepassing –
voor eindgebruikers bestemde poorten en 
aansluitingen heeft; „directe functie”: 
een functie van een onderdeel of 
eindproduct die beantwoordt aan het 
beoogde gebruik dat de fabrikant in de 
gebruiksaanwijzing voor de eindgebruiker 
heeft vermeld. Deze functie is beschikbaar 
zonder verdere aanpassingen of 
verbindingen behalve eenvoudige 
aanpassingen of verbindingen die om het 
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even wie tot stand kan brengen.

Or. en

Motivering

Met het oog op meer samenhang met andere EU-wetgeving moet in de AEEA-richtlijn worden 
verwezen naar de bestaande definitie van vaste installatie in Richtlijn 2004/108/EG betreffende 
elektromagnetische compatibiliteit. Voor meer rechtszekerheid moeten de richtsnoeren uit de 
FAQ van de Commissie worden overgenomen.

Amendement 109
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter s ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s ter) „niet-verplaatsbare uitrusting”: een 
combinatie van meerdere systemen, 
eindproducten en/of onderdelen voor 
industrieel gebruik, die door vaklieden 
voor de exploitatie op een bepaalde plaats 
worden geassembleerd en/of geïnstalleerd 
om in een industriële omgeving samen te 
functioneren en een bepaalde functie te 
vervullen;

Or. de

Motivering

Deze definitie is nodig, omdat voor deze installaties een uitzondering op het toepassingsgebied is 
gemaakt. Vaste grote industriële installaties worden door vaklieden gebouwd en afgebroken. 
Hierbij gaat het om een geregelde afvalstroom. Op grond hiervan vallen deze installaties tot op 
heden niet onder het toepassingsgebied van de vigerende Richtlijn 2002/96/EG.

Amendement 110
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter s quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s quater) „uitsluitend voor bedrijfsmatig 
gebruik bestemde mobiele machine”: een 
machine waarvan de werking hetzij een 
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mobiliteit bij het werk hetzij een continue 
of halfcontinue verplaatsing langs een 
reeks vaste werklocaties vereist of die 
zonder verplaatsing werkt, maar die kan 
zijn voorzien van middelen om haar 
gemakkelijker te doen verplaatsen van de 
ene plaats naar de andere;

Or. de

Motivering

Deze definitie is nodig, omdat voor deze installaties een uitzondering op het toepassingsgebied is 
gemaakt. De definitie strookt met die van mobiele machine in Bijlage I, punt 3.1.1. van Richtlijn 
2006/42/EG. Uitsluitend voor bedrijfsmatig gebruik bestemde mobiele machines worden door 
vaklieden gedemonteerd en verwijderd. Hierbij gaat het om een geregelde afvalstroom. Op grond 
hiervan vallen deze installaties tot op heden niet onder het toepassingsgebied van de vigerende Richtlijn 
2002/96/EG.

Amendement 111
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s bis) „vaste installatie”: een installatie in 
de zin van artikel 2, lid 1, onder c, van 
Richtlijn 2004/108/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 december 
2004 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake elektromagnetische 
compatibiliteit1. Deze omvat bijvoorbeeld 
ook producten voor ruimteverwarming en 
proceswarmte, koelte- of 
warmwaterproductie en de hiermee vast 
verbonden onderdelen met inbegrip van 
de apparaten waarmee het verbruik wordt 
afgelezen;
1 PB L 390 van 31.12.2004, blz. 24.

Or. de

Motivering

Vanuit het oogpunt van de coherentie moet worden verwezen naar de bestaande definitie van 
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„vaste installaties“ in Richtlijn 2004/108/EG. Voorbeelden van „vaste installaties“ vinden we 
op petrochemisch gebied, bij de autoproductie, op farmaceutisch gebied, bij de opwekking van 
energie, de behandeling van water, de papierproductie, enz. Ook verwarmingsinstallaties voor 
gebouwen worden door vaklieden opgebouwd en afgebroken en zijn niet te vergelijken met 
“plug-and-play”-apparaten, zoals bijvoorbeeld televisies, koelkasten of mobiele air 
conditioning. Zij komen niet in de stedelijke afvalstroom terecht.

Amendement 112
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s bis) „vaste installatie”: een specifieke 
combinatie van verschillende soorten 
apparaten en eventueel andere 
inrichtingen, die samengebouwd, 
geïnstalleerd en bestemd zijn voor 
permanent gebruik op een van tevoren 
vastgestelde locatie;

Or. en

Motivering

Met het oog op meer consistentie en samenhang met andere EU-wetgeving moet in de BGS-
richtlijn worden verwezen naar de bestaande definitie van vaste installatie in Richtlijn 
2004/108/EG betreffende elektromagnetische compatibiliteit. Voorbeelden van vaste installaties 
zijn installaties in de petrochemische industrie, de automobielindustrie, de 
geneesmiddelenindustrie, het transport en de opslag van goederen, elektriciteitscentrales, 
waterzuivering, papierfabrieken en bepaalde elektrische installaties.

Amendement 113
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stimuleren, overeenkomstig de 
communautaire productwetgeving met 
inbegrip van Richtlijn 2005/32/EG inzake 
ecologisch ontwerp, maatregelen ter 
bevordering van ontwerp en productie van 
elektrische en elektronische apparatuur , 
met name met oog voor het 

De lidstaten stimuleren, overeenkomstig de 
communautaire productwetgeving met 
inbegrip van Richtlijn 2005/32/EG inzake 
ecologisch ontwerp, financiële en andere
maatregelen ter bevordering van ontwerp 
en productie van elektrische en 
elektronische apparatuur, met name met 
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vergemakkelijken van het hergebruik, de 
ontmanteling en de nuttige toepassing van 
AEEA en de onderdelen en materialen 
daarvan. Deze maatregelen mogen geen 
belemmering vormen voor het correct 
functioneren van de interne markt. In deze 
context nemen de lidstaten passende 
maatregelen opdat specifieke 
designelementen of productieprocessen van 
de producenten het hergebruik van AEEA 
niet in de weg staan, tenzij de voordelen 
daarvan zwaarder wegen, bij voorbeeld in 
verband met milieubescherming of 
milieueisen.

oog voor het vergemakkelijken van het 
hergebruik, de ontmanteling en de nuttige 
toepassing van AEEA en de onderdelen en 
materialen daarvan. Deze maatregelen 
mogen geen belemmering vormen voor het 
correct functioneren van de interne markt.
In deze context nemen de lidstaten 
passende maatregelen opdat specifieke 
designelementen of productieprocessen van 
de producenten het hergebruik van AEEA 
niet in de weg staan, tenzij de voordelen 
daarvan zwaarder wegen, bij voorbeeld in 
verband met milieubescherming of 
milieueisen.

Or. en

Amendement 114
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stimuleren, overeenkomstig de 
communautaire productwetgeving met 
inbegrip van Richtlijn 2005/32/EG inzake 
ecologisch ontwerp, maatregelen ter 
bevordering van ontwerp en productie van 
elektrische en elektronische apparatuur, 
met name met oog voor het 
vergemakkelijken van het hergebruik, de 
ontmanteling en de nuttige toepassing van 
AEEA en de onderdelen en materialen 
daarvan. Deze maatregelen mogen geen 
belemmering vormen voor het correct 
functioneren van de interne markt. In deze 
context nemen de lidstaten passende 
maatregelen opdat specifieke 
designelementen of productieprocessen van 
de producenten het hergebruik van AEEA 
niet in de weg staan, tenzij de voordelen 
daarvan zwaarder wegen, bij voorbeeld in 
verband met milieubescherming of 
milieueisen.

De lidstaten stimuleren, overeenkomstig de 
communautaire productwetgeving met 
inbegrip van Richtlijn 2005/32/EG inzake 
ecologisch ontwerp, samenwerking tussen 
producenten en recyclers en maatregelen 
ter bevordering van ontwerp en productie 
van elektrische en elektronische 
apparatuur, met name met oog voor het 
vergemakkelijken van het hergebruik, de 
ontmanteling en de nuttige toepassing van 
AEEA en de onderdelen en materialen 
daarvan. Deze maatregelen mogen geen 
belemmering vormen voor het correct 
functioneren van de interne markt. In deze 
context nemen de lidstaten passende 
maatregelen opdat specifieke 
designelementen of productieprocessen van
de producenten het hergebruik van AEEA 
niet in de weg staan, tenzij de voordelen 
daarvan zwaarder wegen, bij voorbeeld in 
verband met milieubescherming of 
milieueisen.

Or. en
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Motivering

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 cartridges 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.

Amendement 115
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om de verwijdering van 
AEEA in de vorm van ongesorteerd 
stedelijk afval tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken , met name, en bij voorrang, voor 
koel- en diepvriesapparatuur die 
ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde 
broeikasgassen bevat.

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om de verwijdering van 
AEEA in de vorm van ongesorteerd 
stedelijk afval tot een minimum te 
beperken en uiteindelijk te doen ophouden
en een hoog niveau van gescheiden 
inzameling van AEEA te bereiken, met 
name, en bij voorrang, voor koel- en 
diepvriesapparatuur die ozonafbrekende 
stoffen en gefluoreerde broeikasgassen 
bevat, lampen die kwik bevatten en kleine 
apparaten.

Or. en

Motivering

Het volstaat niet de lidstaten te vragen de verwijdering van ongesorteerde AEEA tot een 
minimum te beperken; uiteindelijk moet daarmee worden opgehouden. Daartoe moet niet alleen 
prioriteit worden gegeven aan bepaalde koel- en diepvriesapparatuur, maar ook aan lampen die 
kwik bevatten en kleine apparaten, die vaak gevaarlijke stoffen, batterijen en accu’s bevatten en 
in de vuilnisbak dreigen te belanden als ze niet expliciet worden aangepakt.
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Amendement 116
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om de verwijdering van 
AEEA in de vorm van ongesorteerd 
stedelijk afval tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken, met name, en bij voorrang, voor 
koel- en diepvriesapparatuur die 
ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde 
broeikasgassen bevat.

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om de verwijdering van 
AEEA in de vorm van ongesorteerd 
stedelijk afval te voorkomen en een hoog 
niveau van gescheiden inzameling van 
AEEA te bereiken, met name, en bij 
voorrang, voor koel- en 
diepvriesapparatuur die ozonafbrekende 
stoffen en gefluoreerde broeikasgassen 
bevat, lampen met kwik en kleine 
apparaten.

Or. de

Motivering

Juist kleine apparaten en lampen worden samen met ongesorteerd stedelijk afval verwijderd. 
Derhalve is het belangrijk dat maatregelen worden genomen om de verwijdering van EEA in de 
vorm van ongesorteerd stedelijk afval te voorkomen, ook voor kleine apparaten en lampen met 
kwik.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om de verwijdering van 
AEEA in de vorm van ongesorteerd 
stedelijk afval tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken , met name, en bij voorrang, voor 
koel- en diepvriesapparatuur die 
ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde 
broeikasgassen bevat.

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om de verwijdering van 
AEEA in de vorm van ongesorteerd 
stedelijk afval tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken, met name, en bij voorrang, voor 
koel- en diepvriesapparatuur die 
ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde 
broeikasgassen bevat, lampen die kwik 
bevatten en kleine apparaten.
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Or. en

Motivering

Wat geldt voor koel- en diepvriesapparatuur geldt ook voor lampen die kwik bevatten en kleine 
apparaten. Momenteel worden koel- en diepvriesapparatuur, lampen die kwik bevatten en kleine 
apparaten onvoldoende gescheiden ingezameld. De lidstaten moeten worden gestimuleerd om 
het percentage gescheiden inzameling van deze producten te verhogen. Al deze producten 
bevatten gevaarlijke stoffen, en met name lampen en kleine apparaten belanden meestal in de 
vuilnisbak. Kleine apparaten bevatten vaak ook waardevolle stoffen die gerecycled moeten 
worden.

Amendement 118
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om de verwijdering van 
AEEA in de vorm van ongesorteerd 
stedelijk afval tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken , met name, en bij voorrang, voor
koel- en diepvriesapparatuur die 
ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde 
broeikasgassen bevat.

1. Om een hoog niveau van gescheiden 
inzameling van AEEA en een correcte 
verwerking van alle soorten AEEA te 
bereiken, met name koel- en 
diepvriesapparatuur die ozonafbrekende 
stoffen en gefluoreerde broeikasgassen 
bevat, lampen die kwik bevatten en 
kleine apparaten, zorgen de lidstaten 
ervoor dat alle AEEA gescheiden wordt 
ingezameld en niet wordt samengevoegd 
met grofvuil of ongesorteerd 
huishoudelijk afval, en dat onverwerkte 
AEEA niet wordt gestort of verbrand.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat AEEA, en met name kleine apparaten, niet in 
ongesorteerd huishoudelijk afval terechtkomt. Dit kan worden bereikt door passende 
maatregelen om de verwijdering van AEEA in huishoudelijk afval tot een minimum te beperken 
en uiteindelijk te verbieden. 

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan afval van apparatuur die ozonafbrekende 
stoffen en gefluoreerde broeikasgassen bevat. Zo zullen deze apparaten, die op een speciale 
wijze moeten worden verwerkt vanwege de stoffen die zij bevatten, in een eigen afvalstroom 
terechtkomen.
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Amendement 119
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de distributeurs, wanneer zij 
producten van categorie 3 aanbieden, er 
de verantwoordelijkheid voor dragen dat 
zulk afval, ten minste zonder kosten, bij de 
distributeur kan worden ingeleverd, met 
dien verstande dat de apparatuur van een 
gelijkwaardig type is en dezelfde functies 
had als de geleverde apparatuur, zelfs 
indien geen nieuw product van dit type 
wordt gekocht;

Or. en

Amendement 120
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen bedrijven 
aanwijzen om AEEA van particuliere 
huishoudens in te zamelen en zien erop 
toe dat de bij inzamelingsinrichtingen 
gedeponeerde AEEA worden 
overgedragen aan producenten of derde 
partijen die namens hen optreden of, met 
het oog op voorbereiding voor hergebruik, 
aan daartoe aangewezen inrichtingen of 
bedrijven.

Or. en

Motivering

De lidstaten krijgen de mogelijkheid om de ingezamelde AEEA aan de nodige stakeholders toe te 
wijzen, zodat zij de vereiste ambitieuze doelstellingen kunnen halen. Dankzij dit amendement 
kunnen hogere ambitieuze doelstellingen worden verwezenlijkt.
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Amendement 121
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de distributeurs er de 
verantwoordelijkheid voor dragen dat bij 
de levering van een nieuw product een 
gelijke hoeveelheid van zulk afval, ten 
minste zonder kosten, bij de distributeur 
kan worden ingeleverd, met dien verstande 
dat de apparatuur van een gelijkwaardig 
type is en dezelfde functies had als de 
geleverde apparatuur. De lidstaten kunnen 
van deze bepaling afwijken, mits zij ervoor 
zorgen dat zulks de inlevering van AEEA 
niet bemoeilijkt voor de laatste houder en 
dat de systemen kosteloos blijven voor de
laatste houder. De lidstaten die van deze 
bepaling gebruikmaken, stellen de 
Commissie daarvan in kennis;

b) de distributeurs er de 
verantwoordelijkheid voor dragen dat bij 
de levering van een nieuw product een 
gelijke hoeveelheid van zulk afval, ten 
minste zonder kosten, bij de distributeur 
kan worden ingeleverd, met dien verstande 
dat de apparatuur van een gelijkwaardig 
type is en dezelfde functies had als de 
geleverde apparatuur. Distributeurs met 
een oppervlak van meer dan 1 500 m2

dragen er de verantwoordelijkheid voor 
dat consumenten AEEA ten minste zonder 
kosten bij de distributeurs kunnen 
inleveren, en beschikken over een 
speciale, waterdichte inzamel- en 
opslagruimte. De lidstaten kunnen van 
deze bepaling afwijken, mits zij ervoor 
zorgen dat zulks de inlevering van AEEA 
niet bemoeilijkt voor de laatste houder en 
dat de systemen kosteloos blijven voor de 
laatste houder. De lidstaten die van deze 
bepaling gebruikmaken, stellen de 
Commissie daarvan in kennis;

Or. en

Motivering

Om een betere inzameling van AEEA – en met name de kleinste apparaten, die zelden volgens de 
verplichte inruilregeling worden teruggenomen – mogelijk te maken, moeten de grote 
distributeurs bij wet als inzamelpunten worden aangewezen. Met veel meer inzamelpunten zou 
de inzameling veel makkelijker worden en zou het voor de eindgebruikers veel eenvoudiger 
worden om afgedankte AEEA terug te brengen.
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Amendement 122
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de distributeurs er de 
verantwoordelijkheid voor dragen dat bij 
de levering van een nieuw product een 
gelijke hoeveelheid van zulk afval, ten 
minste zonder kosten, bij de distributeur 
kan worden ingeleverd, met dien verstande 
dat de apparatuur van een gelijkwaardig 
type is en dezelfde functies had als de 
geleverde apparatuur. De lidstaten kunnen 
van deze bepaling afwijken, mits zij ervoor 
zorgen dat zulks de inlevering van AEEA 
niet bemoeilijkt voor de laatste houder en 
dat de systemen kosteloos blijven voor de 
laatste houder. De lidstaten die van deze 
bepaling gebruikmaken, stellen de 
Commissie daarvan in kennis;

b) de distributeurs er de 
verantwoordelijkheid voor dragen dat bij 
de levering van een nieuw product een 
gelijke hoeveelheid van zulk afval, ten 
minste zonder kosten, bij de distributeur 
kan worden ingeleverd, met dien verstande 
dat de apparatuur van een gelijkwaardig 
type is en dezelfde functies had als de 
geleverde apparatuur. Distributeurs met 
een winkeloppervlak van meer dan 
1 500 m2 dragen er de 
verantwoordelijkheid voor dat 
consumenten alle AEEA zonder kosten bij 
hen kunnen inleveren, en beschikken 
daartoe over een speciale, waterdichte 
inzamel- en opslagruimte. De lidstaten 
kunnen van deze bepaling afwijken, mits 
zij ervoor zorgen dat zulks de inlevering 
van AEEA niet bemoeilijkt voor de laatste 
houder en dat de systemen kosteloos 
blijven voor de laatste houder. De lidstaten 
die van deze bepaling gebruikmaken, 
stellen de Commissie daarvan in kennis;

Or. en

Motivering

Een inruilregeling bij de distributeurs is niet genoeg. Het inzamelpercentage kan aanzienlijk 
worden verhoogd als de consumenten hun AEEA naar om het even welke grote distributeur 
kunnen terugbrengen.

Amendement 123
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de distributeurs er de b) de distributeurs er de 
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verantwoordelijkheid voor dragen dat bij 
de levering van een nieuw product een 
gelijke hoeveelheid van zulk afval, ten 
minste zonder kosten, bij de distributeur 
kan worden ingeleverd, met dien verstande 
dat de apparatuur van een gelijkwaardig 
type is en dezelfde functies had als de 
geleverde apparatuur. De lidstaten kunnen 
van deze bepaling afwijken, mits zij ervoor 
zorgen dat zulks de inlevering van AEEA 
niet bemoeilijkt voor de laatste houder en 
dat de systemen kosteloos blijven voor de 
laatste houder. De lidstaten die van deze 
bepaling gebruikmaken, stellen de 
Commissie daarvan in kennis;

verantwoordelijkheid voor dragen dat bij 
de levering van een nieuw product een 
gelijke hoeveelheid van zulk afval, ten 
minste zonder kosten of tegen een zekere 
vergoeding door de distributeur, bij de 
distributeur kan worden ingeleverd, met 
dien verstande dat de apparatuur van een 
gelijkwaardig type is en dezelfde functies 
had als de geleverde apparatuur. De 
lidstaten kunnen van deze bepaling 
afwijken, mits zij ervoor zorgen dat zulks 
de inlevering van AEEA niet bemoeilijkt 
voor de laatste houder en dat de systemen 
kosteloos blijven voor de laatste houder.
De lidstaten die van deze bepaling 
gebruikmaken, stellen de Commissie 
daarvan in kennis;

Or. en

Motivering

Het inzamelpercentage kan aanzienlijk worden verhoogd als de consumenten een zekere 
vergoeding krijgen voor de AEEA die zij terugbrengen naar de distributeurs. Dit kan ook ten 
goede komen aan de producenten, die dan meer AEEA terugkrijgen voor recycling.

Amendement 124
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Tegen 2013 voeren de lidstaten een 
plan ter verbetering van de inzameling 
van AEEA uit om de inzameling van alle 
categorieën AEEA van huishoudens uit te 
breiden en de doeltreffendheid van de 
inzamelingssystemen te vergroten. Het 
plan ter verbetering van de inzameling 
moet het mogelijk maken ten minste het in 
artikel 7 vermelde inzamelingspercentage 
te halen. Het plan ter verbetering van de 
inzameling wordt om de drie jaar opnieuw 
bekeken en er wordt regelmatig 
gerapporteerd aan de Commissie. Dit 
verbeteringsplan omvat regelmatige 
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onderzoeken ter beoordeling van de 
inzamelingssystemen, de EEA die 
beschikbaar wordt gesteld en de AEEA 
die potentieel wordt gegenereerd op het 
niveau van de lidstaten.

Or. en

Motivering

Een verplicht verbeteringsplan op het niveau van de lidstaten is de beste manier om meer kennis
over de AEEA-stromen te vergaren en voor een beter toezicht en betere resultaten te zorgen. 
Door verplichting om aan de Commissie verslag uit te brengen over zowel het plan zelf als de 
feitelijke resultaten wordt het plan niet alleen een lijst van goede bedoelingen, maar ook een 
basis voor actie.

Amendement 125
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verbieden de verwijdering 
van onverwerkte gescheiden ingezamelde 
AEEA.

1. De lidstaten verbieden de verwijdering 
van onverwerkte gescheiden ingezamelde 
AEEA en houden daar toezicht op.

Or. en

Motivering

Er is goed toezicht nodig om de voorkomen dat AEEA wordt verwijderd die niet gescheiden 
ingezameld en verwerkt is.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
inzameling en het vervoer van gescheiden 
ingezamelde AEEA op zodanige wijze 
plaatsvinden dat hergebruik, recycling en 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
inzameling en het vervoer van gescheiden 
ingezamelde AEEA op zodanige wijze 
plaatsvinden dat hergebruik, recycling en 
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de inperking van gevaarlijke stoffen 
worden geoptimaliseerd.

de inperking van gevaarlijke stoffen 
worden geoptimaliseerd. Opdat hele 
apparaten zoveel mogelijk worden 
hergebruikt, zorgen de lidstaten er ook 
voor dat de inzamelingssystemen het 
mogelijk maken dat in de inzamelpunten 
herbruikbare apparaten vóór het 
transport worden gescheiden van de 
gescheiden ingezamelde AEEA.

Or. en

Motivering

Herbruikbare apparaten worden zelden gescheiden ingezameld, dus moeten de lidstaten worden 
gestimuleerd om het inzamelingspercentage daarvan te verhogen en de prioriteit om hele 
apparaten te hergebruiken (ex artikel 7, lid 1, van de AEEA-richtlijn) te vertalen in specifieke 
maatregelen in het veld. De beste manier om prioriteit te geven aan het hergebruik van hele 
apparaten, is ervoor te zorgen dat mogelijk herbruikbare apparaten in de vroegst mogelijke fase 
worden geselecteerd en gescheiden. Zo blijft de kwaliteit van de AEEA behouden en is het 
hergebruikpotentieel het grootst.

Amendement 127
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 
65% halen. Het inzamelingspercentage 
wordt bepaald op basis van het totale 
gewicht van de AEEA die in de loop van 
een gegeven jaar overeenkomstig de 
artikelen 5 en 6 in de lidstaat is
ingezameld, uitgedrukt als percentage van 
de gemiddelde gewichtshoeveelheid 
elektrische en elektronische apparatuur 
die de voorgaande twee jaren in die 
lidstaat op de markt is gebracht. Dit 
inzamelingspercentage moet met ingang 
van 2016 jaarlijks worden gehaald.

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat tegen 2016 minimaal 
85% van de AEEA die in de lidstaat wordt
gegenereerd, wordt ingezameld.

De lidstaten zorgen ervoor dat het volume 
AEEA dat wordt ingezameld, gedurende 
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de periode 2013-2016 geleidelijk 
toeneemt. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk [...*] in kennis van de 
maatregelen die zij van plan zijn te 
nemen.
Om hun verwezenlijking van het 
minimale inzamelingspercentage te 
staven, zorgen de lidstaten ervoor dat 
informatie over het volume AEEA dat
- door om het even welke actor is 
voorbereid voor hergebruik of aan een 
verwerkingsinrichting is geleverd en 
overeenkomstig artikel 8 is verwerkt,
- overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder a), 
bij inzamelingsinrichtingen is ingeleverd,
- overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), 
bij distributeurs is ingeleverd,
- gescheiden is ingezameld en is verwerkt 
door producenten of derden die zijn 
gecontracteerd om namens hen te 
handelen,
- of gescheiden is ingezameld en op een 
andere wijze is verwerkt door een andere 
AEEA-actor,
kosteloos aan de lidstaat wordt 
gerapporteerd overeenkomstig artikel 16 
van deze richtlijn.
* 18 maanden na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten voor het halen van het inzamelingspercentage verantwoordelijk zijn. De 
producenten kunnen de inzameling door andere actoren niet controleren en evenmin kan een 
collectief nationaal streefcijfer aan de afzonderlijke producenten worden opgelegd.

De doelstelling voor elke lidstaat moet minimaal 85% van de AEEA zijn (dit komt overeen met 
de door de Commissie voorgestelde 65%: 85% van de 80% AEEA die statistisch gezien wordt 
gegenereerd).
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Amendement 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu, 
Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 65%
halen. Het inzamelingspercentage wordt 
bepaald op basis van het totale gewicht van 
de AEEA die in de loop van een gegeven 
jaar overeenkomstig de artikelen 5 en 6 in 
de lidstaat is ingezameld, uitgedrukt als 
percentage van de gemiddelde 
gewichtshoeveelheid elektrische en 
elektronische apparatuur die de voorgaande
twee jaren in die lidstaat op de markt is 
gebracht. Dit inzamelingspercentage moet 
met ingang van 2016 jaarlijks worden 
gehaald.

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden in 2016 een 
inzamelingspercentage van 40% halen, dat 
oploopt tot 65% in 2020. Het 
inzamelingspercentage wordt bepaald op 
basis van het totale gewicht van de AEEA 
die in de loop van een gegeven jaar 
overeenkomstig de artikelen 5 en 6 in de 
lidstaat is ingezameld, uitgedrukt als 
percentage van de gemiddelde 
gewichtshoeveelheid elektrische en 
elektronische apparatuur die de voorgaande
drie jaren in die lidstaat op de markt is 
gebracht. Dit inzamelingspercentage moet 
met ingang van 2016 jaarlijks worden 
gehaald.

Or. en

Motivering

In veel lidstaten is de markt voor EEA nog niet verzadigd, waardoor een lager percentage AEEA 
wordt gegenereerd in verhouding tot de EEA die op de markt wordt gebracht. In vergelijking met 
de situatie in andere delen van de EU zou het voor deze landen moeilijk zijn om het door de 
Commissie voorgestelde streefcijfer van 65% te halen. Het voorgestelde nieuwe streefcijfer moet 
rekening houden met de nationale omstandigheden en structurele beperkingen, zoals 
bijvoorbeeld het gebruik van EEA gedurende de levenscyclus en het gebrek aan 
recyclinginfrastructuur, die verschillen naar gelang van de lidstaat. De referentieperiode voor 
de berekening van het percentage moet drie in plaats van twee jaar bedragen.

Amendement 129
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat tegen 2016 minimaal 
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hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 
65% halen. Het inzamelingspercentage 
wordt bepaald op basis van het totale 
gewicht van de AEEA die in de loop van 
een gegeven jaar overeenkomstig de 
artikelen 5 en 6 in de lidstaat is
ingezameld, uitgedrukt als percentage van 
de gemiddelde gewichtshoeveelheid 
elektrische en elektronische apparatuur 
die de voorgaande twee jaren in die 
lidstaat op de markt is gebracht. Dit 
inzamelingspercentage moet met ingang 
van 2016 jaarlijks worden gehaald.

85% van de AEEA die in de lidstaat wordt 
gegenereerd, wordt ingezameld. De 
lidstaten zorgen ervoor dat tegen 2012 
minimaal 4 kg AEEA per hoofd wordt 
ingezameld. De lidstaten zorgen ervoor 
dat het volume AEEA dat wordt 
ingezameld, gedurende de periode 
2012-2016 geleidelijk toeneemt. De 
inzamelingsstreefcijfers moeten jaarlijks 
worden gehaald. De lidstaten mogen om 
praktische redenen ambitieuzere 
individuele streefcijfers vaststellen en 
melden dat in voorkomend geval aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 130
José Manuel Fernandes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 
65% halen. Het inzamelingspercentage 
wordt bepaald op basis van het totale 
gewicht van de AEEA die in de loop van 
een gegeven jaar overeenkomstig de 
artikelen 5 en 6 in de lidstaat is 
ingezameld, uitgedrukt als percentage van 
de gemiddelde gewichtshoeveelheid 
elektrische en elektronische apparatuur die 
de voorgaande twee jaren in die lidstaat op 
de markt is gebracht. Dit 
inzamelingspercentage moet met ingang 
van 2016 jaarlijks worden gehaald.

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat tegen 2016 minimaal 
85% van de AEEA die in de lidstaat wordt 
gegenereerd, wordt ingezameld. Het 
inzamelingspercentage wordt bepaald op 
basis van het totale gewicht van de AEEA 
die in de loop van een gegeven jaar 
overeenkomstig de artikelen 5 en 6 in de 
lidstaat is ingezameld, uitgedrukt als 
percentage van de gemiddelde 
gewichtshoeveelheid elektrische en 
elektronische apparatuur die de voorgaande 
twee jaren in die lidstaat op de markt is 
gebracht. Dit inzamelingspercentage moet 
met ingang van 2016 jaarlijks worden 
gehaald.

Or. en

Motivering

Door een inzamelingsstreefcijfer van 65% van het gewicht vast te stellen, laat de Commissie de 
facto toe dat sommige AEEA niet via officiële kanalen wordt ingezameld en mogelijk niet naar 
behoren wordt verwerkt. Daardoor bestaat het risico dat lichtere, kleinere toestellen worden 
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verwaarloosd en dat alleen op zwaardere, grotere apparatuur wordt gefocust.

Amendement 131
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 65%
halen. Het inzamelingspercentage wordt 
bepaald op basis van het totale gewicht van 
de AEEA die in de loop van een gegeven 
jaar overeenkomstig de artikelen 5 en 6 in 
de lidstaat is ingezameld, uitgedrukt als 
percentage van de gemiddelde 
gewichtshoeveelheid elektrische en 
elektronische apparatuur die de voorgaande 
twee jaren in die lidstaat op de markt is 
gebracht. Dit inzamelingspercentage moet 
met ingang van 2016 jaarlijks worden 
gehaald.

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat een 
inzamelingspercentage van ten minste 85%
wordt gehaald. Het inzamelingspercentage 
wordt bepaald op basis van het totale 
gewicht van de AEEA voor elke in Bijlage 
I opgenomen categorie apparaten die in 
de loop van een gegeven jaar 
overeenkomstig de artikelen 5 en 6 in de 
lidstaat is ingezameld, uitgedrukt als 
percentage van de gemiddelde 
gewichtshoeveelheid elektrische en 
elektronische apparatuur voor elke in 
Bijlage I opgenomen categorie apparaten 
die de voorgaande drie jaren in die lidstaat 
op de markt is gebracht. Dit 
inzamelingspercentage moet met ingang 
van 2016 jaarlijks worden gehaald. Vanaf
2013 tot eind 2015 zorgen de lidstaten 
ervoor dat op basis van dezelfde 
berekeningswijze een jaarlijks 
inzamelingspercentage van ten minste 
45% wordt gehaald.

Or. de

Motivering

Alleen wanneer het inzamelingspercentage per categorie apparaten wordt berekend, kan een 
toereikende inzameling van kleine apparaten worden gewaarborgd. Wordt geen onderscheid 
tussen categorieën apparaten gemaakt, dan worden slechts de grote en zware apparaten 
verwerkt zoals het hoort. De kleine apparaten zouden nog steeds met het huisvuil worden 
verwijderd en verbrand. De verbranding van vele kleine apparaten is schadelijk voor mens, dier 
en milieu en leidt tot een onnodige verspilling van grondstoffen.
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Amendement 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 65%
halen. Het inzamelingspercentage wordt 
bepaald op basis van het totale gewicht van 
de AEEA die in de loop van een gegeven 
jaar overeenkomstig de artikelen 5 en 6 in 
de lidstaat is ingezameld, uitgedrukt als 
percentage van de gemiddelde 
gewichtshoeveelheid elektrische en 
elektronische apparatuur die de voorgaande 
twee jaren in die lidstaat op de markt is 
gebracht. Dit inzamelingspercentage moet 
met ingang van 2016 jaarlijks worden 
gehaald. 

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat een 
inzamelingspercentage van ten minste 55%
wordt gehaald. Het inzamelingspercentage 
wordt bepaald op basis van het totale 
gewicht van de AEEA die in de loop van 
een gegeven jaar overeenkomstig de 
artikelen 5 en 6 in de lidstaat is 
ingezameld, uitgedrukt als percentage van 
de gemiddelde gewichtshoeveelheid 
elektrische en elektronische apparatuur die 
de voorgaande drie jaren in die lidstaat op 
de markt is gebracht. Dit 
inzamelingspercentage moet met ingang 
van 2016 jaarlijks worden gehaald. Vanaf 
2013 tot eind 2015 zorgen de lidstaten 
ervoor dat op basis van dezelfde 
berekeningswijze een jaarlijks 
inzamelingspercentage van ten minste 
45% wordt gehaald. 

Or. de

Motivering

Het inzamelingspercentage van ten minste 65% is in het licht van de beschikbare gegevens en 
berekeningen moeilijk te begrijpen Voor Duitsland zijn bijvoorbeeld slechts gegevens voor 2006 
voorhanden over het inzamelen, recycleren en verwerken van afgedankte apparaten waaruit 
blijkt dat het inzamelingspercentage 41% bedraagt (in verhouding tot de in hetzelfde jaar op de
markt gebrachte hoeveelheid). Het inzamelingspercentage zou gebaseerd moeten zijn op de 
bestaande informatie en statistische gegevens over de praktijk van de inzameling van AEEA. Een 
inzamelingspercentage van 55% lijkt ambitieus, maar toch realiseerbaar.

Amendement 133
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
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lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 65% 
halen. Het inzamelingspercentage wordt 
bepaald op basis van het totale gewicht van 
de AEEA die in de loop van een gegeven 
jaar overeenkomstig de artikelen 5 en 6 in 
de lidstaat is ingezameld, uitgedrukt als 
percentage van de gemiddelde 
gewichtshoeveelheid elektrische en 
elektronische apparatuur die de voorgaande 
twee jaren in die lidstaat op de markt is 
gebracht. Dit inzamelingspercentage moet 
met ingang van 2016 jaarlijks worden 
gehaald.

lidstaten ervoor dat een 
inzamelingspercentage van ten minste 75% 
wordt gehaald. Het inzamelingspercentage 
wordt bepaald op basis van het totale 
gewicht van de AEEA die in de loop van 
een gegeven jaar overeenkomstig de 
artikelen 5 en 6 in de lidstaat is 
ingezameld, uitgedrukt als percentage van 
de gemiddelde gewichtshoeveelheid 
elektrische en elektronische apparatuur die 
de voorgaande twee jaren in die lidstaat op 
de markt is gebracht. Dit 
inzamelingspercentage moet met ingang 
van 2016 jaarlijks worden gehaald. Vanaf 
2013 tot eind 2015 zorgen de lidstaten 
ervoor dat maandelijks een op identieke 
wijze berekend inzamelingspercentage 
van ten minste 50% wordt gehaald.

Or. en

Motivering

De door de rapporteur voorgestelde streefcijfers ambitieuzer maken.

Amendement 134
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 
65 % halen. Het inzamelingspercentage 
wordt bepaald op basis van het totale 
gewicht van de AEEA die in de loop van 
een gegeven jaar overeenkomstig de 
artikelen 5 en 6 in de lidstaat is
ingezameld, uitgedrukt als percentage van 
de gemiddelde gewichtshoeveelheid 
elektrische en elektronische apparatuur 
die de voorgaande twee jaren in die 
lidstaat op de markt is gebracht. Dit 
inzamelingspercentage moet met ingang 

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen 
de lidstaten ervoor dat tegen 2016 
minimaal 85% van de AEEA die in de 
lidstaat wordt gegenereerd, wordt
ingezameld. De lidstaten zorgen ervoor 
dat het volume AEEA dat wordt 
ingezameld, gedurende de periode 2012-
2016 geleidelijk toeneemt. De lidstaten 
leggen hun verbeteringsplannen vóór 
2012 voor aan de Commissie.
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van 2016 jaarlijks worden gehaald.

De lidstaten zorgen ervoor dat tegen 2011 
minimaal 4 kg AEEA per hoofd wordt 
ingezameld.
De inzamelingsstreefcijfers moeten 
jaarlijks worden gehaald.
De lidstaten mogen om praktische 
redenen ambitieuzere individuele 
streefcijfers vaststellen en melden dat in 
voorkomend geval aan de Commissie.
Het volume AEEA dat overeenkomstig 
artikel 8 wordt verwerkt, met inbegrip van 
het volume dat wordt voorbereid voor 
hergebruik, wordt beschouwd als het 
jaarlijkse ingezamelde volume AEEA.
Om hun verwezenlijking van het 
minimale inzamelingspercentage te 
staven, zorgen de lidstaten ervoor dat 
informatie over het volume AEEA dat 
door om het even welke actor is 
voorbereid voor hergebruik of aan een 
verwerkingsinrichting is geleverd en 
overeenkomstig artikel 8 is verwerkt, 
overeenkomstig artikel 16 van deze 
richtlijn aan de lidstaat wordt 
gerapporteerd.

Or. en

Motivering

Een andere methode om de inzamelingsstreefcijfers te berekenen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 
65 % halen. Het inzamelingspercentage 
wordt bepaald op basis van het totale 
gewicht van de AEEA die in de loop van 

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat tegen 2016 minimaal 
85% van de AEEA die in de lidstaat wordt 
gegenereerd, wordt ingezameld.
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een gegeven jaar overeenkomstig de 
artikelen 5 en 6 in de lidstaat is
ingezameld, uitgedrukt als percentage van 
de gemiddelde gewichtshoeveelheid 
elektrische en elektronische apparatuur 
die de voorgaande twee jaren in die 
lidstaat op de markt is gebracht. Dit 
inzamelingspercentage moet met ingang 
van 2016 jaarlijks worden gehaald.

De lidstaten zorgen ervoor dat het volume 
AEEA dat wordt ingezameld, gedurende 
de periode 2012-2016 geleidelijk 
toeneemt. De lidstaten leggen hun 
verbeteringsplannen vóór eind 2011 voor 
aan de Commissie.
De lidstaten zorgen ervoor dat tegen 2011 
minimaal 4 kg AEEA per hoofd wordt 
ingezameld. 
De inzamelingsstreefcijfers moeten 
jaarlijks worden gehaald. De lidstaten 
mogen om praktische redenen 
ambitieuzere individuele streefcijfers 
vaststellen en melden dat in voorkomend 
geval aan de Commissie.
Het volume AEEA dat overeenkomstig 
artikel 8 wordt verwerkt, met inbegrip van 
het volume dat wordt voorbereid voor 
hergebruik, wordt beschouwd als het 
jaarlijkse ingezamelde volume AEEA.
Om hun verwezenlijking van het 
minimale inzamelingspercentage te 
staven, zorgen de lidstaten ervoor dat 
informatie over het volume AEEA dat 
- door om het even welke actor is 
voorbereid voor hergebruik of aan een 
verwerkingsinrichting is geleverd en 
overeenkomstig artikel 8 is verwerkt,
- overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder a), 
bij inzamelingsinrichtingen is ingeleverd,
- overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), 
bij distributeurs is ingeleverd,
- gescheiden is ingezameld en is verwerkt 
door producenten of derden die zijn 
gecontracteerd om namens hen te 
handelen, 
- of gescheiden is ingezameld en op een 
andere wijze is verwerkt door een andere 
AEEA-actor,
kosteloos aan de lidstaat wordt 
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gerapporteerd overeenkomstig artikel 16 
van deze richtlijn.
De verwezenlijking wordt gedefinieerd als 
het werkelijke volume AEEA dat is 
voorbereid voor hergebruik of 
overeenkomstig artikel 8 is verwerkt.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten voor het halen van het inzamelingspercentage verantwoordelijk zijn. De 
producenten kunnen niet voor een totaal inzamelingsstreefcijfer verantwoordelijk zijn aangezien 
zij noch controle hebben over andere actoren die AEEA met winstoogmerk inzamelen, noch 
handhavingsbevoegdheid hebben. De collectieve term “producenten” kan ook niet verwijzen 
naar een rechtspersoon die gezamenlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Op het niveau van de 
lidstaten moet een minimaal inzamelingspercentage van 85% worden gehaald (dit komt overeen 
met de door de Commissie voorgestelde 65%, d.w.z. 85% van de 80% AEEA die statistisch 
gezien wordt gegenereerd binnen twee jaar nadat 100% van de EEA op de markt is gebracht).

Amendement 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Text proposed by the Commission Amendement

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 
65 % halen. Het inzamelingspercentage 
wordt bepaald op basis van het totale 
gewicht van de AEEA die in de loop van 
een gegeven jaar overeenkomstig de 
artikelen 5 en 6 in de lidstaat is 
ingezameld, uitgedrukt als percentage van 
de gemiddelde gewichtshoeveelheid 
elektrische en elektronische apparatuur die 
de voorgaande twee jaren in die lidstaat op 
de markt is gebracht. Dit 
inzamelingspercentage moet met ingang 
van 2016 jaarlijks worden gehaald.

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 65% 
halen. Het inzamelingspercentage wordt 
bepaald op basis van het totale gewicht van 
de AEEA die in de loop van een gegeven 
jaar overeenkomstig de artikelen 5 en 6 in 
de lidstaat is ingezameld, uitgedrukt als 
percentage van de gemiddelde 
gewichtshoeveelheid elektrische en 
elektronische apparatuur die de voorgaande 
twee jaren in die lidstaat op de markt is 
gebracht. Dit inzamelingspercentage moet 
met ingang van 2016 jaarlijks worden 
gehaald. Het omvat ook AEEA die 
gescheiden wordt ingezameld met het oog 
op hergebruik.

Or. fr
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Motivering

Als een lidstaat een ambitieus beleid ter bevordering van hergebruik voert, kan het voor die 
lidstaat nadelig zijn dat AEEA die wordt ingezameld met het oog op hergebruik niet wordt 
meegeteld. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat dergelijke AEEA wordt meegeteld; dit is 
des te meer nodig omdat een deel van dit AEEA veel hogerop wordt ingezameld en daardoor niet 
wordt meegeteld in het ingezamelde gewicht.

Amendement 137
János Áder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 
65 % halen. Het inzamelingspercentage 
wordt bepaald op basis van het totale 
gewicht van de AEEA die in de loop van 
een gegeven jaar overeenkomstig de 
artikelen 5 en 6 in de lidstaat is 
ingezameld, uitgedrukt als percentage van 
de gemiddelde gewichtshoeveelheid 
elektrische en elektronische apparatuur die 
de voorgaande twee jaren in die lidstaat op 
de markt is gebracht. Dit 
inzamelingspercentage moet met ingang 
van 2016 jaarlijks worden gehaald.

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden in 2016 een 
inzamelingspercentage van 50% halen, dat 
oploopt tot 65% in 2020. Het 
inzamelingspercentage wordt bepaald op 
basis van het totale gewicht van de AEEA 
die in de loop van een gegeven jaar 
overeenkomstig de artikelen 5 en 6 in de 
lidstaat is ingezameld, uitgedrukt als 
percentage van de gemiddelde 
gewichtshoeveelheid elektrische en 
elektronische apparatuur die de voorgaande
drie jaren in die lidstaat op de markt is 
gebracht. Dit inzamelingspercentage moet 
met ingang van 2016 jaarlijks worden 
gehaald. Vóór die datum geldt een 
minimaal inzamelingspercentage van 
gemiddeld 4 kg per inwoner per jaar.

Or. en

Motivering

In veel lidstaten is de markt voor EEA nog niet verzadigd, waardoor een lager percentage AEEA 
wordt gegenereerd in verhouding tot de EEA die op de markt wordt gebracht. In vergelijking met 
de situatie in andere delen van de EU zou het voor deze landen moeilijk zijn om het door de 
Commissie voorgestelde streefcijfer van 65% te halen. Het voorgestelde nieuwe streefcijfer moet 
rekening houden met de nationale omstandigheden en structurele beperkingen, zoals 
bijvoorbeeld het gebruik van EEA gedurende de levenscyclus en het gebrek aan 
recyclinginfrastructuur, die verschillen naar gelang van de lidstaat. Voordat de nieuwe 
streefcijfers van kracht worden, wordt het huidige daadwerkelijke inzamelingspercentage 
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verlengd. De referentieperiode voor de berekening van het percentage moet drie in plaats van 
twee jaar bedragen.

Amendement 138
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om te staven dat het minimale 
inzamelingspercentage is gehaald, zorgen 
de lidstaten ervoor dat informatie over 
AEEA die 
- overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder a), 
bij inzamelingsinrichtingen is ingeleverd,
- overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), 
bij distributeurs is ingeleverd,
- gescheiden is ingezameld en is verwerkt 
of uitgevoerd door producenten of derden 
die zijn gecontracteerd om namens hen te 
handelen,
- of gescheiden is ingezameld en op een 
andere wijze is verwerkt, opgeknapt of 
uitgevoerd door een andere AEEA-actor,
hun jaarlijks kosteloos wordt 
medegedeeld.

Or. en

Amendement 139
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd artikel 5, lid 1, 
zorgen de lidstaten ervoor dat voor 
lampen met kwik vanaf begin 2016 een 
inzamelingspercentage van ten minste 
45% wordt gehaald. Het 
inzamelingspercentage wordt berekend op 
basis van het totale gewicht van de 
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lampen met kwik die in de loop van een 
bepaald jaar zijn ingezameld, uitgedrukt 
als percentage van het gemiddelde 
gewicht van de lampen met kwik die de 
voorgaande drie jaren in die lidstaat op de 
markt zijn gebracht. Vanaf 2012 tot eind 
2015 zorgen de lidstaten ervoor dat op 
basis van dezelfde berekeningswijze een 
jaarlijks inzamelingspercentage van ten 
minste 30% wordt gehaald.

Or. de

Amendement 140
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
distributeur die niet kan bewijzen dat de 
producent van een elektrisch of 
elektronisch apparaat zijn financiële en 
procedurele verplichtingen voor dit 
apparaat nakomt, deze verplichtingen zelf 
nakomt of ervoor zorgt dat deze 
verplichtingen worden nagekomen voordat 
hij het product doorverkoopt.

Or. de

Motivering

De lidstaten zorgen ervoor dat de producent zijn verantwoording voor het inzamelen en recyclen 
nakomt. Tegelijkertijd moeten de handelaren een stimulans krijgen.

Amendement 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
een afzonderlijk minimaal 
inzamelingspercentage wordt vastgesteld 
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voor lampen die tot categorie 3 van 
bijlage I behoren. Producenten van 
lampen van categorie 3 moeten de 
volgende inzamelingsstreefcijfers halen:
a) 30% met ingang van 2012,
b) 45% met ingang van 2016,
uitgedrukt als percentage van de 
gemiddelde gewichtshoeveelheid lampen 
die de voorgaande drie jaren in die 
lidstaat op de markt is gebracht.

Or. en

Motivering

In vergelijking met vrijwel alle andere EEA is de markt voor compacte fluorescentielampen nog 
niet verzadigd. De komende jaren zullen de consumenten hun oude gloeilampen vervangen door 
nieuwe compacte fluorescentielampen. Deze lampen hebben een levensduur van meer dan vijf 
jaar. Een inzamelingspercentage van 65% van de lampen die de voorgaande drie jaren zijn 
verkocht, is dan ook niet haalbaar. Een afzonderlijk inzamelingspercentage vormt ook een 
stimulans voor het inzamelen van categorie 3-lampen, die anders door hun geringe gewicht 
veronachtzaamd zouden kunnen worden in het inzamelingsproces.

Amendement 142
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om te staven dat het minimale 
inzamelingspercentage is gehaald, zorgen 
de lidstaten ervoor dat informatie over 
AEEA die
- overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder a), 
bij inzamelingsinrichtingen is ingeleverd,
- overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), 
bij distributeurs is ingeleverd,
- gescheiden is ingezameld en is verwerkt 
of uitgevoerd door producenten of derden, 
- of op een andere wijze gescheiden is 
ingezameld, hun jaarlijks kosteloos wordt 
medegedeeld.

Or. en
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Motivering

Het amendement van de rapporteur wordt aanvaard, maar met extra nadruk op de 
verantwoordelijkheid van de producenten en op het feit dat derden die AEEA voor hen 
inzamelen, daartoe moeten worden gecontracteerd. Dat met name in het VK niet aan dit vereiste 
wordt voldaan, ondermijnt de uitvoering van de richtlijn in dat land.

Amendement 143
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Om te staven dat het minimale 
inzamelingspercentage is gehaald, zorgen 
de lidstaten ervoor dat informatie over 
AEEA die 
- overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder a), 
bij inzamelingsinrichtingen is ingeleverd,
- overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), 
bij distributeurs is ingeleverd,
- gescheiden is ingezameld en is verwerkt 
of uitgevoerd door producenten of derden 
die namens hen handelen,
- of gescheiden is ingezameld en op een 
andere wijze is verwerkt, opgeknapt of 
uitgevoerd door een andere AEEA-actor, 
hun jaarlijks kosteloos wordt 
medegedeeld.

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het halen van het inzamelingsstreefcijfer en moeten de 
ingezamelde en verwerkte hoeveelheid AEEA, inclusief AEEA dat voor hergebruik is voorbereid, 
overeenkomstig artikel 16, lid 5, melden. Derhalve is het belangrijk dat alle afzonderlijk 
ingezamelde hoeveelheden aan de lidstaten worden gemeld, inclusief de hoeveelheden die zijn 
ingezameld door andere AEEA-actoren dan productenten en derden die namens hen zijn 
gecontracteerd. Zo is een beter toezicht op de afvalstromen mogelijk.
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Amendement 144
José Manuel Fernandes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten brengen jaarlijks aan 
de Commissie verslag uit over:
- het volume AEEA dat gedurende het 
voorgaande jaar in de lidstaat is 
gegenereerd, volgens de in punt 3 
vastgestelde gemeenschappelijke 
methodiek,
- het volume AEEA dat gedurende het 
voorgaande jaar in de lidstaat is 
ingezameld,
- het volume AEEA dat gedurende het 
voorgaande jaar op de markt is gebracht 
en de volumes AEEA die de lidstaat zijn 
binnengebracht en hebben verlaten,
- een raming van het volume AEEA dat 
gedurende het voorgaande jaar niet naar 
behoren is verwerkt, is gestort of illegaal 
is uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten hun gegevens voor zover mogelijk aanvullen met andere elementen zoals 
niet naar behoren verwerkte (gestorte, gedumpte en illegaal verscheepte) AEEA.

Amendement 145
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten brengen jaarlijks aan 
de Commissie verslag uit over:
- het volume AEEA dat gedurende het 
voorgaande jaar in de lidstaat is 
gegenereerd, volgens de in punt 3 
vastgestelde gemeenschappelijke 
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methodiek,
- het volume AEEA dat gedurende het 
voorgaande jaar in de lidstaat is 
ingezameld,
- het volume EEA dat gedurende het 
voorgaande jaar op de markt is gebracht 
en de geschatte volumes EEA die de 
lidstaat zijn binnengebracht en hebben 
verlaten,
- een raming van het volume AEEA dat 
gedurende het voorgaande jaar niet naar 
behoren is verwerkt, is gestort of illegaal 
is uitgevoerd.

Or. en

Amendement 146
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten brengen jaarlijks aan 
de Commissie verslag uit over:
- het volume AEEA dat gedurende het 
voorgaande jaar in de lidstaat is 
gegenereerd, volgens de in punt 3 
vastgestelde gemeenschappelijke 
methodiek,
- het volume AEEA dat gedurende het 
voorgaande jaar in de lidstaat is 
ingezameld,
- het volume EEA dat gedurende het 
voorgaande jaar op de markt is gebracht 
en de geschatte volumes EEA die de 
lidstaat zijn binnengebracht en hebben 
verlaten,
- een raming van het volume AEEA dat 
gedurende het voorgaande jaar niet naar 
behoren is verwerkt, is gestort of illegaal 
is uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de volgende AEEA-stromen monitoren en jaarlijks rapporteren. De lidstaten 



PE439.856v01-00 80/96 AM\808628NL.doc

NL

moeten aan de Commissie verslag uitbrengen over: de volumes AEEA die zijn ingezameld, het 
volume EEE dat op de markt is gebracht en het volume AEEA dat via de verschillende kanalen is 
verwerkt. De lidstaten moeten ook een studie verrichten om het volume gegenereerde AEEA te 
ramen aan de hand van ingezamelde gegevens over het totale gewicht aan AEEA dat jaarlijks 
wordt gegenereerd. Dit moet voor zover mogelijk worden aangevuld met andere nuttige 
gegevens, zoals niet naar behoren verwerkte AEEA.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten brengen jaarlijks aan 
de Commissie verslag uit over:
- het volume AEEA dat gedurende het 
voorgaande jaar in de lidstaat is 
gegenereerd, volgens de in punt 3 
vastgestelde gemeenschappelijke 
methodiek,
- het volume AEEA dat gedurende het 
voorgaande jaar in de lidstaat is 
ingezameld,
- het volume EEA dat gedurende het 
voorgaande jaar in de lidstaat op de markt 
is gebracht en de geschatte volumes EEA 
die de lidstaat zijn binnengebracht en 
hebben verlaten,
- een raming van het volume AEEA dat 
gedurende het voorgaande jaar niet naar 
behoren is verwerkt, is gestort of illegaal 
is uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Om een duidelijk zicht te hebben op de EEA- en AEEA-stromen op EU-niveau en om 
achterpoortjes in het toezicht op te kunnen sporen is het van belang dat de lidstaten gegevens 
verzamelen over de verschillende fasen in de levenscyclus van EEA en de grensoverschrijdende 
stromen.
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Amendement 148
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt een gemeenschappelijke 
methodiek vastgesteld voor de berekening 
van het totale gewicht van de in een 
lidstaat op de markt gebrachte elektrische 
en elektronische apparatuur.

3. Uiterlijk op 31 juli 2011 wordt een 
gemeenschappelijke methodiek vastgesteld 
voor de berekening van het totale gewicht 
van de in een lidstaat op de markt 
gebrachte elektrische en elektronische 
apparatuur.

Or. en

Motivering

Voor de rechtszekerheid en om de gemeenschappelijke methodiek te handhaven, zijn bindende 
termijnen nodig.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt een gemeenschappelijke 
methodiek vastgesteld voor de berekening 
van het totale gewicht van de in een
lidstaat op de markt gebrachte elektrische 
en elektronische apparatuur.

3. Vóór 2014 wordt een 
gemeenschappelijke methodiek vastgesteld
om het volume AEEA (gewicht en aantal 
eenheden) te bepalen dat in elke lidstaat
wordt gegenereerd.

Or. en

Motivering

Om de ontwikkeling in de lidstaten te kunnen vergelijken en na te gaan in welke mate de 
streefcijfers worden gehaald, moeten deze streefcijfers op een gemeenschappelijke methodiek 
gebaseerd zijn. Dit zorgt ook voor gelijke spelregels voor alle lidstaten.
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Amendement 150
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt een gemeenschappelijke 
methodiek vastgesteld voor de berekening 
van het totale gewicht van de in een 
lidstaat op de markt gebrachte elektrische 
en elektronische apparatuur.

3. Om voor efficiënt functionerende 
inzamelingssystemen te zorgen, stelt de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
18 bis, 18 ter en 18 quater een 
gemeenschappelijke methodiek vast voor 
de berekening van het totale gewicht van 
de in een lidstaat op de markt gebrachte 
elektrische en elektronische apparatuur.

Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
18, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de oude “comitéprocedure” aangepast aan de nieuwe procedure als 
bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement 151
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt een gemeenschappelijke 
methodiek vastgesteld voor de berekening 
van het totale gewicht van de in een
lidstaat op de markt gebrachte elektrische 
en elektronische apparatuur.

3. Vóór 2012 wordt een 
gemeenschappelijke methodiek vastgesteld
om het volume AEEA (gewicht) te 
bepalen dat in elke lidstaat wordt 
gegenereerd.

Or. en
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Amendement 152
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt een gemeenschappelijke 
methodiek vastgesteld voor de berekening 
van het totale gewicht van de in een
lidstaat op de markt gebrachte elektrische 
en elektronische apparatuur.

3. Vóór 2014 wordt een 
gemeenschappelijke methodiek 
vastgesteld om het volume AEEA 
(gewicht en aantal eenheden) te bepalen 
dat in elke lidstaat wordt gegenereerd.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de termijn en het doel.

Amendement 153
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt een gemeenschappelijke 
methodiek vastgesteld voor de berekening 
van het totale gewicht van de in een
lidstaat op de markt gebrachte elektrische 
en elektronische apparatuur.

3. Vóór 2014 wordt een 
gemeenschappelijke methodiek vastgesteld
om het volume AEEA (gewicht en aantal 
eenheden) te bepalen dat in elke lidstaat
wordt gegenereerd.

Or. en

Motivering

Er is een duidelijke methodiek nodig.
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Amendement 154
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
31 december 2012 het in lid 1 vermelde
inzamelingspercentage en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van een 
streefcijfer voor de gescheiden inzameling 
van koel- en diepvriesapparatuur.

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
31 december 2012 het in lid 1 vermelde
inzamelingsstreefcijfer en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van
afzonderlijke streefcijfers voor de 
inzameling van met name apparatuur die 
ozonafbrekende stoffen of 
broeikasstoffen bevat, zoals koel- en
diepvriesapparaten, kleine apparaten 
(waaronder speelgoed en apparaten die 
batterijen of accu’s bevatten) en 
apparatuur die kwik bevat, zoals 
fluorescentielampen.

Or. en

Motivering

Er moeten specifieke streefcijfers worden vastgesteld voor kleine apparaten en voor de meest 
gevaarlijke afvalstromen. Afval van koel- en diepvriesapparatuur en lampen die kwik bevatten, 
verdienen specifieke streefcijfers omdat zij gevaarlijke stoffen bevatten. Kleine apparaten en 
lampen verdienen specifieke streefcijfers om erop toe te zien dat zij gescheiden worden 
ingezameld en niet worden gestort, omdat er anders een groot risico bestaat dat de kleinste 
apparaten met het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid.

Amendement 155
José Manuel Fernandes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
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31 december 2012 het in lid 1 vermelde
inzamelingspercentage en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van een 
streefcijfer voor de gescheiden inzameling 
van koel- en diepvriesapparatuur.

31 december 2012 het in lid 1 vermelde
inzamelingsstreefcijfer en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van een
afzonderlijk streefcijfer voor de inzameling 
van met name apparatuur die 
ozonafbrekende stoffen of broeikasstoffen 
bevat, zoals koel- en diepvriesapparaten, 
kleine apparaten (waaronder speelgoed en 
apparaten die batterijen of accu’s 
bevatten) en apparatuur die kwik bevat, 
zoals fluorescentielampen.

Or. en

Motivering

Afval van koel- en diepvriesapparatuur en lampen die kwik bevatten, moeten afzonderlijk worden 
beoordeeld omdat zij gevaarlijke stoffen bevatten. Anders bestaat er een groot risico dat deze 
kleine apparaten nog steeds vaak met het gewone huishoudelijke afval in de vuilnisemmer 
worden gegooid.

Amendement 156
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4). Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
31 december 2012 het in lid 1 vermelde
inzamelingspercentage en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van een 
streefcijfer voor de gescheiden inzameling 
van koel- en diepvriesapparatuur.

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
31 december 2012 het in lid 1 vermelde
inzamelingsstreefcijfer en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van
afzonderlijke streefcijfers voor de 
inzameling van apparatuur als vermeld in 
bijlage 1 bij Richtlijn 20xx/xx/EG (BGS), 
met name koel- en diepvriesapparatuur, en 
lampen die kwik bevatten.

Or. en

Motivering

Er moeten specifieke streefcijfers zijn voor kleine apparaten en voor de meest gevaarlijke 
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afvalstromen. Zonder specifieke aanpak bestaat er een groot risico dat de kleinste apparaten nog 
steeds vaak met het gewone huishoudelijke afval in de vuilnisemmer worden gegooid. Het moet 
mogelijk blijven om specifieke streefcijfers voor andere categorieën AEEA vast te stellen dat dit 
de milieubescherming ten goede komt.

Amendement 157
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
31 december 2012 het in lid 1 vermelde 
inzamelingspercentage en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van een 
streefcijfer voor de gescheiden inzameling 
van koel- en diepvriesapparatuur.

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
31 december 2012 het in lid 1 vermelde 
inzamelingspercentage en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van een
afzonderlijk streefcijfer voor de inzameling 
van koel- en diepvriesapparatuur, lampen 
die kwik bevatten en kleine apparaten.

Or. en

Motivering

Lampen die kwik bevatten, vormen een risico voor de gezondheid en het milieu. Momenteel 
worden niet in alle landen hoge inzamelingspercentages voor lampen gehaald, vooral omdat zij 
niet veel wegen. Daarom moet voor deze lampen in het licht van de milieueisen een afzonderlijk 
streefcijfer worden overwogen. Dat geldt ook voor kleine apparaten, die vaak gevaarlijke stoffen 
bevatten, maar al te vaak bij het gewone afval terechtkomen.

Amendement 158
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
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31 december 2012 het in lid 1 vermelde 
inzamelingspercentage en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van een 
streefcijfer voor de gescheiden inzameling 
van koel- en diepvriesapparatuur.

31 december 2012 het in lid 1 vermelde 
inzamelingspercentage en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van een
afzonderlijk streefcijfer voor de inzameling 
van apparatuur die ozonafbrekende 
stoffen of broeikasstoffen bevat, zoals
koel- en diepvriesapparaten, kleine 
apparaten (waaronder speelgoed en 
apparaten die batterijen of accu’s 
bevatten) en apparatuur die kwik bevat, 
zoals fluorescentielampen.

Or. en

Motivering

Er zijn afzonderlijke inzamelingspercentages nodig voor producten die gevaarlijke stoffen 
bevatten.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
31 december 2012 het in lid 1 vermelde
inzamelingspercentage en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van een 
streefcijfer voor de gescheiden inzameling 
van koel- en diepvriesapparatuur.

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
31 december 2012 het in lid 1 vermelde
inzamelingsstreefcijfer en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van
afzonderlijke streefcijfers voor de 
inzameling van met name apparatuur die 
ozonafbrekende stoffen of broeikasstoffen 
bevat, zoals koel- en diepvriesapparaten, 
apparatuur die kwik bevat, zoals 
fluorescentielampen, en kleine apparaten 
(waaronder speelgoed en apparaten die 
batterijen of accu’s bevatten).

Or. en
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Motivering

Koel- en diepvriesapparatuur, lampen die kwik bevatten en kleine apparaten zoals speelgoed, 
mobiele telefoons, laptops enz., bevatten gevaarlijke stoffen en/of schaarse grondstoffen. Om 
milieu- en gezondheidsredenen en met het oog op een goed grondstoffenbeheer zijn afzonderlijke 
inzamelingspercentages gerechtvaardigd en moeten deze sneller worden toegepast dan voor de 
overige apparaten die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

Amendement 160
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle 
gescheiden ingezamelde AEEA wordt 
verwerkt.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle 
gescheiden ingezamelde AEEA wordt 
verwerkt. De Commissie stimuleert de 
uitwerking van geharmoniseerde normen 
voor de inzameling, verwerking en 
recycling van AEEA, vooral door het 
inschakelen van het Europees Comité 
voor normalisatie, zodat binnen 12 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn geharmoniseerde normen worden 
ontwikkeld.
Deze normen worden aan de hand van te 
ontwikkelen methoden ter verificatie van 
de kenmerken van producten aan het 
einde van hun levensduur gebruikt voor 
de demontage, nuttige toepassing en 
vermindering van gevaarlijke stoffen.
Transacties met organisaties die niet over 
een registratie of vergunning beschikken 
en dus niet kunnen worden gecontroleerd, 
zijn verboden.

Or. de

Motivering

De richtlijn heeft onder andere tot doel de illegale handel en uitvoer AEEA aan banden te 
leggen. Derhalve moet worden verduidelijkt dat slechts organisaties die tot de officiële keten 
behoren, aan de inzameling en nuttige toepassing mogen deelnemen.
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Amendement 161
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle 
gescheiden ingezamelde AEEA wordt 
verwerkt.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle 
gescheiden ingezamelde AEEA wordt 
verwerkt. De Commissie moedigt de 
ontwikkeling aan van geharmoniseerde 
normen voor de inzameling, verwerking 
en recycling van AEEA, met name door 
het inschakelen van het Europees Comité 
voor normalisatie. Verwijzingen naar 
dergelijke geharmoniseerde normen 
worden gepubliceerd in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en deze lijst wordt 
regelmatig geactualiseerd.

Or. en

Motivering

De Commissie moet de ontwikkeling van normen aanmoedigen.

Amendement 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle 
gescheiden ingezamelde AEEA wordt 
verwerkt.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle 
gescheiden ingezamelde AEEA wordt 
verwerkt. De Commissie streeft naar de 
ontwikkeling van geharmoniseerde 
normen voor de inzameling, verwerking 
en recycling van AEEA, die uiterlijk 
twaalf maanden na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn beschikbaar moeten 
zijn, met name door het inschakelen van 
het Europees Comité voor normalisatie. 
Deze normen omvatten methoden voor de 
evaluatie van de kenmerken van de 
producten aan het einde van de 
levensduur overeenkomstig artikel 4, 



PE439.856v01-00 90/96 AM\808628NL.doc

NL

onder meer hoe gemakkelijk het is om de 
producten te ontmantelen, schaarse 
strategische grondstoffen terug te winnen, 
de producten te recycleren en de emissie 
van gevaarlijke stoffen te beperken.

Or. en

Motivering

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).

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle 
gescheiden ingezamelde AEEA wordt 
verwerkt.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle 
gescheiden ingezamelde AEEA wordt 
verwerkt in de volgorde van prioriteit van 
de bij Richtlijn 2008/98/EG. vastgestelde 
afvalhiërarchie. Om prioriteit te geven aan 
voorbereiding voor hergebruik moet vóór 
eventuele verwerking worden 
gecontroleerd of de afgedankte 
apparatuur of onderdelen daarvan 
herbruikbaar zijn. Deze controle moet 
worden verricht door erkende 
herstellings- en kringloopcentra die 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, en bijlage 
IV van Richtlijn 2008/98/EG zijn 
opgericht, of door personen met 
vergelijkbare kwalificaties.

Or. en
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Motivering

Het is essentieel dat de inzameling en verwerking van AEEA met de beste beschikbare 
technologie gebeurt, maar ook overeenkomstig de afvalhiërarchie van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen (2008/98/EG). Volgens de afvalhiërarchie moet gescheiden ingezamelde AEEA 
prioritair worden voorbereid voor hergebruik en alleen als zij niet herbruikbaar is, worden 
verwerkt voor recycling, energieterugwinning of verwijdering. Een verplichte controle op 
herbruikbaarheid is een geschikte maatregel. Om dit goed te doen, moeten 
verwerkingsinrichtingen hetzij een beroep doen op gekwalificeerd personeel, hetzij de controle 
en sortering overlaten aan een erkend kringloopcentrum.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie ontwikkelt uiterlijk 
twaalf maanden na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn geharmoniseerde 
normen voor de inzameling, verwerking 
en recycling van AEEA; daartoe wordt 
het Europees Comité voor normalisatie 
ingeschakeld. Deze normen omvatten 
methoden voor de evaluatie van de 
kenmerken van de producten aan het 
einde van de levensduur overeenkomstig 
artikel 4, onder meer hoe gemakkelijk het 
is om de producten te ontmantelen en te 
recycleren en de emissie van gevaarlijke 
stoffen te beperken.

Or. en

Motivering

Er bestaan kwaliteitsverschillen in de doelmatigheid waarmee grondstoffen worden
gerecycleerd. Uiteenlopende normen leiden tot concurrentiedistorsies, dus moeten 
geharmoniseerde kadervoorwaarden worden gecreëerd. De nieuwe normen moeten een 
ecologisch ontwerp voor producten met een beperkte levensduur stimuleren, en niet alleen 
verwijzen naar bestaande recyclingmethoden. Daartoe kunnen de “e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment”, de normen voor het AEEA-label en 
de aanbevelingen voorbepalingen in normen in de “CEN Guide for addressing environmental 
issues in product standards for end of life” (uitg. 3/11/2008) worden gebruikt.
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Amendement 165
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Naast de verwijdering van alle 
vloeistoffen omvat de behandeling de 
manuele, mechanische, chemische of 
metallurgische behandeling tijdens welke 
in de loop van de behandelingsprocedure 
gevaarlijke stoffen, preparaten en 
onderdelen zo vroeg mogelijk tijdens het 
verwerkingsproces en zo grondig mogelijk 
worden verwijderd. De verwijdering 
geschiedt voordat andere 
behandelingswijzen worden toegepast, die 
mogelijkerwijze tot een verdeling van 
gevaarlijke bestanddelen kan leiden. Het 
shredderen wordt niet als verwijdering 
beschouwd.

Or. de

Motivering

Shredderen is niet geschikt om gevaarlijke stoffen te isoleren en deze op de juiste wijze te 
behandelen.

Amendement 166
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de verwerking worden 
strategische grondstoffen als gedefinieerd 
in artikel 3 zoveel mogelijk 
teruggewonnen.

Or. en

Motivering

Bij een ondoeltreffende recycling van AEEA gaan veel strategische grondstoffen verloren. De 
verwerking moet worden uitgebreid om deze grondstoffen terug te winnen en zo de continuïteit 
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van de voorziening te garanderen.

Amendement 167
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bijlage II kan worden gewijzigd om 
andere verwerkingstechnieken die ten 
minste hetzelfde beschermingsniveau voor 
de menselijke gezondheid en het milieu 
bieden, in te voeren.

Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 18, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. De Commissie beoordeelt met 
voorrang of de formuleringen van de 
punten betreffende printplaten van mobiele 
telefoons en LCD-schermen moeten 
worden gewijzigd.

4. Om andere verwerkingstechnieken in te 
voeren die ten minste hetzelfde 
beschermingsniveau voor de menselijke 
gezondheid en het milieu bieden, stelt de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
18 bis, 18 ter en 18 quater aanpassingen 
van bijlage II vast. De Commissie 
beoordeelt met voorrang of de 
formuleringen van de punten betreffende 
printplaten van mobiele telefoons en LCD-
schermen moeten worden gewijzigd.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de oude “comitéprocedure” aangepast aan de nieuwe procedure als 
bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement 168
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
inrichtingen of bedrijven waar 
verwerkingshandelingen worden verricht, 
in het bezit zijn van een vergunning van de 
bevoegde instantie overeenkomstig 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
inrichtingen of bedrijven waar 
verwerkingshandelingen worden verricht, 
geregistreerd moeten worden en in het 
bezit zijn van een vergunning van de 
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artikel 23 van Richtlijn 2008/xx/EG 
betreffende afvalstoffen.

bevoegde instantie overeenkomstig 
artikel 23 van Richtlijn 2008/xx/EG 
betreffende afvalstoffen. Transacties met 
niet-geregistreerde inrichtingen en 
inrichtingen zonder vergunning zijn 
verboden.

Or. en

Motivering

Doel van dit artikel is dat AEEA via officiële kanalen wordt ingezameld en verwerkt. Een verbod 
op alle transacties met AEEA met actoren in de afvalketen die niet als officieel kanaal erkend 
zijn, maakt behoorlijk toezicht en handhaving door de lidstaten mogelijk.

Amendement 169
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. AEEA die buiten de Gemeenschap is 
uitgevoerd overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 1013/2006 betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen en 
Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de 
Commissie van 29 november 2007 
betreffende de uitvoer, met het oog op 
terugwinning, van bepaalde in bijlage III of 
III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
genoemde afvalstoffen naar bepaalde 
landen waarop het OESO-besluit 
betreffende het toezicht op de 
grensoverschrijdende overbrenging van 
afvalstoffen niet van toepassing is, wordt 
bij de narekening of de in artikel 11 van 
deze richtlijn bedoelde verplichtingen en 
streefcijfers bereikt zijn slechts meegeteld,
indien de uitvoerder kan aantonen dat de
verwerking gebeurde in omstandigheden 
die gelijkwaardig zijn aan de voorschriften 
van deze richtlijn.

2. AEEA die buiten de Gemeenschap is 
uitgevoerd overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 1013/2006 betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen en 
Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de 
Commissie van 29 november 2007 
betreffende de uitvoer, met het oog op 
terugwinning, van bepaalde in bijlage III of 
III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
genoemde afvalstoffen naar bepaalde 
landen waarop het OESO-besluit 
betreffende het toezicht op de 
grensoverschrijdende overbrenging van 
afvalstoffen niet van toepassing is, mag
slechts plaatsvinden indien de uitvoerder 
kan aantonen dat de terugwinning
gebeurde in omstandigheden die 
gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van 
deze richtlijn, en met name de bijlagen II 
en III.

Or. en
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Motivering

Het voorstel van de Commissie om de uitvoer van AEEA niet langer afhankelijk te maken van de 
naleving van terugwinningsvoorwaarden overeenkomstig de richtlijn, maar louter van de 
voorwaarden gedurende de verwerkingsfase, is een achteruitgang. De terugwinning van afval 
moet zowel binnen als buiten de grenzen van de EU altijd aan de normen van de richtlijn 
voldoen.

Amendement 170
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten staan geen 
overbrenging van voor hergebruik 
bestemde elektrische en elektronische 
apparatuur toe, tenzij deze door een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon of 
rechtspersoon als volledig bedrijfsklaar is 
gecertificeerd en als dusdanig is 
geëtiketteerd.

Or. en

Motivering

Enorme hoeveelheden AEEA worden uitgevoerd om in vreselijke omstandigheden te worden 
ontmanteld, met als voorwendsel dat zij nog werken en voor hergebruik bestemd zijn. Een 
bepaling dat producten die voor hergebruik bestemd zijn, afzonderlijk als bedrijfsklaar moeten 
worden gecertificeerd, zal illegale uitvoer beletten en de vervolging van overtreders 
vergemakkelijken.

Amendement 171
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er worden gedetailleerde regels voor de
tenuitvoerlegging van de leden°1 en 2
vastgesteld, in het bijzonder criteria voor 
het beoordelen of de omstandigheden 

3. Opdat verwerking buiten de EU met 
een gelijkwaardig beschermingsniveau 
plaatsvindt, stelt de Commissie door 
middel van gedelegeerde handelingen 



PE439.856v01-00 96/96 AM\808628NL.doc

NL

stroken met de voorschriften van deze 
richtlijn.

overeenkomstig de artikelen 18 bis, 18 ter 
en 18 quater gedetailleerde regels voor de
leden 1 en 2 vast, in het bijzonder criteria
voor het beoordelen of de omstandigheden 
stroken met de voorschriften van deze 
richtlijn.

Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 18, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de oude “comitéprocedure” aangepast aan de nieuwe procedure als 
bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


