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Ändringsförslag 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Syftet med detta direktiv är att bidra till 
hållbar produktion och konsumtion i första 
hand genom att förebygga uppkomsten av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter och 
därefter genom att det sker återanvändning, 
materialåtervinning och andra former av 
återvinning av sådant avfall för att minska 
bortskaffandet av avfall och bidra till 
effektiv resursanvändning. Det syftar också 
till att förbättra miljöprestandan hos alla 
aktörer som berörs under de elektriska och 
elektroniska produkternas livscykel, t.ex. 
tillverkare, distributörer och konsumenter, 
särskilt de aktörer som är direkt berörda av 
insamlingen och behandlingen av avfall 
från sådana produkter. Särskilt det 
förhållandet att medlemsstaterna tillämpar 
principen om tillverkarens ansvar olika kan 
leda till att de ekonomiska aktörerna 
belastas olika hårt. Medlemsstaternas 
politik avseende hantering av WEEE är 
olika, vilket gör de nationella 
återvinningsstrategierna mindre effektiva.
De väsentliga kriterierna bör därför 
fastställas på gemenskapsnivå.

(7) Syftet med detta direktiv är att bidra till 
hållbar produktion och konsumtion i första 
hand genom att förebygga uppkomsten av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter och 
därefter genom att det sker återanvändning, 
materialåtervinning och andra former av 
återvinning av sådant avfall för att minska 
bortskaffandet av avfall och bidra till 
effektiv resursanvändning och 
tillvaratagande av strategiska råvaror. Det 
syftar också till att förbättra 
miljöprestandan hos alla aktörer som 
berörs under de elektriska och elektroniska 
produkternas livscykel, t.ex. tillverkare, 
distributörer och konsumenter, särskilt de 
aktörer som är direkt berörda av 
insamlingen och behandlingen av avfall 
från sådana produkter. Särskilt det 
förhållandet att medlemsstaterna tillämpar 
principen om tillverkarens ansvar olika kan 
leda till att de ekonomiska aktörerna 
belastas olika hårt. Medlemsstaternas 
politik avseende hantering av WEEE är 
olika, vilket gör de nationella 
återvinningsstrategierna mindre effektiva. 
De väsentliga kriterierna bör därför 
fastställas på gemenskapsnivå.

Or. en

Motivering

WEEE erbjuder en möjlighet till att de strategiska råvaror som är bundna i elektriska och 
elektroniska produkter kan tas till vara och fås med i materialflödena på nytt.
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Ändringsförslag 43
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Syftet med detta direktiv är att bidra till 
hållbar produktion och konsumtion i första 
hand genom att förebygga uppkomsten av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter och 
därefter genom att det sker återanvändning, 
materialåtervinning och andra former av 
återvinning av sådant avfall för att minska 
bortskaffandet av avfall och bidra till 
effektiv resursanvändning. Det syftar också 
till att förbättra miljöprestandan hos alla 
aktörer som berörs under de elektriska och 
elektroniska produkternas livscykel, t.ex. 
tillverkare, distributörer och konsumenter, 
särskilt de aktörer som är direkt berörda av 
insamlingen och behandlingen av avfall 
från sådana produkter. Särskilt det 
förhållandet att medlemsstaterna tillämpar 
principen om tillverkarens ansvar olika kan 
leda till att de ekonomiska aktörerna 
belastas olika hårt. Medlemsstaternas 
politik avseende hantering av WEEE är 
olika, vilket gör de nationella 
återvinningsstrategierna mindre effektiva.
De väsentliga kriterierna bör därför 
fastställas på gemenskapsnivå.

(7) Syftet med detta direktiv är att bidra till 
hållbar produktion och konsumtion i första 
hand genom att förebygga uppkomsten av 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter och 
därefter genom att det sker återanvändning, 
materialåtervinning och andra former av 
återvinning av sådant avfall för att minska 
bortskaffandet av avfall och bidra till 
effektiv resursanvändning. Det syftar också 
till att förbättra miljöprestandan hos alla 
aktörer som berörs under de elektriska och 
elektroniska produkternas livscykel, t.ex. 
tillverkare, distributörer och konsumenter, 
särskilt de aktörer som är direkt berörda av 
insamlingen och behandlingen av avfall 
från sådana produkter. Särskilt det 
förhållandet att medlemsstaterna tillämpar 
principen om tillverkarens ansvar olika kan 
leda till att de ekonomiska aktörerna 
belastas olika hårt. Medlemsstaternas 
politik avseende hantering av WEEE är 
olika, vilket gör de nationella 
återvinningsstrategierna mindre effektiva. 
De väsentliga kriterierna bör därför 
fastställas på gemenskapsnivå och det bör 
utvecklas harmoniserade standarder för 
insamling och hantering.

Or. en

Motivering

Harmoniserade standarder skulle underlätta insamlingen och behandlingen och dessutom 
bidra till bättre övervakning och rapportering.
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Ändringsförslag 44
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Detta direktiv bör omfatta alla 
elektriska och elektroniska produkter som 
används av konsumenter och elektriska och 
elektroniska produkter som är avsedda för 
yrkesmässig användning. Detta direktiv bör 
inte påverka tillämpningen av annan 
gemenskapslagstiftning om säkerhets- och 
hälsokrav som skyddar alla personer som 
kommer i kontakt med WEEE eller 
särskild gemenskapslagstiftning om 
avfallshantering, i synnerhet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/66/EG av den 6 september 2006 om 
batterier och ackumulatorer och förbrukade 
batterier och ackumulatorer och 
gemenskapens lagstiftning om 
produktutformning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/32/EG om upprättande av en ram för 
att fastställa krav på ekodesign för 
energianvändande produkter och om 
ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/57/EG och 2000/55/EG.

(10) Detta direktiv bör omfatta alla 
elektriska och elektroniska produkter som 
används av konsumenter och elektriska och 
elektroniska produkter som är avsedda för 
yrkesmässig användning. Detta direktiv bör 
inte påverka tillämpningen av annan 
gemenskapslagstiftning om säkerhets- och 
hälsokrav som skyddar alla personer som 
kommer i kontakt med WEEE eller 
särskild gemenskapslagstiftning om 
avfallshantering, i synnerhet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/66/EG av den 6 september 2006 om 
batterier och ackumulatorer och förbrukade 
batterier och ackumulatorer och 
gemenskapens lagstiftning om 
produktutformning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/32/EG om upprättande av en ram för 
att fastställa krav på ekodesign för 
energianvändande produkter och om 
ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/57/EG och 2000/55/EG. Bland annat 
fasta storskaliga industriella installationer 
bör inte omfattas av direktivet eftersom de 
installeras och används permanent på en 
plats, och inmontering och nedmontering 
görs av experter, och det därför rör sig om 
ett reglerat avfallsflöde. Detta bör också 
gälla stationära, storskaliga 
industriverktyg, som installerats för 
användning på en bestämd plats. Ett 
undantag bör även göras för mobila 
maskiner som endast används 
yrkesmässigt, eftersom även dessa 
maskiner nedmonteras och hanteras av 
experter och det därmed rör sig om ett 
reglerat avfallsflöde. 
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Or. de

Motivering

Både fasta installationer och stationära, storskaliga industriverktyg – mobila maskiner som 
uteslutande används yrkesmässigt –, liksom fotovoltaiska paneler ger ett reglerat avfallsflöde 
och det finns därför ingen risk för att de kommer att bortskaffas separat och utan behandling.

Ändringsförslag 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Produkter och annan utrustning för 
uppvärmning och processvärme, kylning 
eller varmvatten som är fast installerade i 
en byggnad bör inte omfattas av direktivet 
eftersom de installeras och används 
permanent på en plats, och inmontering 
och nedmontering görs av experter och 
det därför rör sig om ett reglerat 
avfallsflöde. 

Or. de

Motivering

Utrustning som ingår som en fast beståndsdel i en byggnad planeras och installeras 
permanent på en plats av utbildade specialister, för permanent drift, och nedmonteras och 
materialåtervinns efter det att den tjänat ut.

Ändringsförslag 46
Chris Davies

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En förutsättning för att särskild 
behandling och materialåtervinning av 
WEEE ska kunna garanteras är separat 

(13) En förutsättning för att särskild 
behandling och materialåtervinning av 
WEEE ska kunna garanteras är separat 
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insamling. Utan sådan separat insamling 
kan den skyddsnivå som fastställts för 
människors hälsa och för miljön i 
gemenskapen inte uppnås. Konsumenterna 
måste aktivt bidra till denna insamling och 
bör uppmuntras till att lämna tillbaka 
WEEE. För detta syfte bör det inrättas 
lämpliga anläggningar för återlämnande av 
WEEE, bland annat offentliga 
insamlingspunkter där privathushållen kan 
lämna sitt avfall åtminstone avgiftsfritt.
Det är viktigt att distributörerna deltar i 
detta om insamlingen av WEEE ska bli 
framgångsrik.

insamling. Utan sådan separat insamling 
kan den skyddsnivå som fastställts för 
människors hälsa och för miljön i 
gemenskapen inte uppnås. Konsumenterna 
måste aktivt bidra till denna insamling och 
bör uppmuntras till att lämna tillbaka 
WEEE. För detta syfte bör det inrättas 
lämpliga anläggningar för återlämnande av 
WEEE, bland annat offentliga 
insamlingspunkter där privathushållen kan 
lämna sitt avfall åtminstone avgiftsfritt. 
Det är viktigt att distributörerna, 
kommunerna och
materialåtervinningsföretagen deltar i 
detta om insamlingen av WEEE ska bli 
framgångsrik och därför bör alla dessa 
omfattas av detta direktiv.

Or. en

Motivering

Här understryks att det måste ses till att alla de som arbetar med insamling och behandling 
av WEEE förutsätts följa lagstiftningen.

Ändringsförslag 47
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I syfte att uppnå gemenskapens 
fastställda skyddsnivå och harmoniserade 
miljömål bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att minimera 
bortskaffandet av WEEE som osorterat 
kommunalt avfall och så att WEEE i hög 
grad insamlas separat. I syfte att säkerställa 
att medlemsstaterna strävar efter att inrätta 
effektiva insamlingssystem, bör de åläggas 
att i hög grad insamla WEEE , särskilt kyl-
och frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, med tanke på hur farliga de 

(14) I syfte att uppnå gemenskapens 
fastställda skyddsnivå och harmoniserade 
miljömål bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att minimera 
bortskaffandet av WEEE som osorterat 
kommunalt avfall och så att WEEE i hög 
grad insamlas separat. I syfte att säkerställa 
att medlemsstaterna strävar efter att inrätta 
effektiva insamlingssystem, bör de åläggas 
att i hög grad insamla WEEE, särskilt kyl-
och frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, med tanke på hur farliga de 
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är för miljön och med tanke på de 
skyldigheter som följer av förordning (EG) 
nr 2037/2000 och förordning (EG) nr 
842/2006. De uppgifter som ingår i 
konsekvensbedömningen visar att 65 % av
de elektriska och elektroniska produkter 
som släpps ut på marknaden redan samlas 
in separat idag, men att mer än hälften av 
dessa går förlorade på grund av olämplig 
behandling och olaglig export. Detta leder 
till förlust av värdefulla sekundära råvaror 
och till miljöförstöring. För att motverka 
detta måste det fastställas ett ambitiöst 
insamlingsmål.

är för miljön och med tanke på de 
skyldigheter som följer av 
förordning (EG) nr 2037/2000 och 
förordning (EG) nr 842/2006. De uppgifter 
som ingår i konsekvensbedömningen visar 
att 65 % av de elektriska och elektroniska 
produkter som släpps ut på marknaden 
redan samlas in separat idag, men att mer 
än hälften av dessa går förlorade på grund 
av olämplig behandling och olaglig export. 
Detta leder till förlust av värdefulla 
sekundära råvaror och till miljöförstöring. 
För att motverka detta måste det fastställas 
ett ambitiöst insamlingsmål. Det måste ses 
till att konformitetssystemen erbjuder 
lämplig och fortlöpande ersättning till de 
berörda lokala och regionala 
myndigheterna för all den ekonomiska 
och administrativa belastning som 
kommer att behövas för genomförandet av 
direktivet i ett tidsperspektiv, hellre än att 
det ges någon klumpsumma vid den 
tidpunkt då genomförandet inleds.

Or. en

Motivering

I många medlemsstater är det lokala och regionala organ som har ansvaret för att WEEE 
samlas in. Därför måste det i konformitetssystemen föreskrivas en lämplig ersättning under 
den tid då direktivet genomförs och inte bara ställas ett engångsbelopp till förfogande.

Ändringsförslag 48
Chris Davies

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I syfte att uppnå gemenskapens 
fastställda skyddsnivå och harmoniserade 
miljömål bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att minimera 
bortskaffandet av WEEE som osorterat 
kommunalt avfall och så att WEEE i hög 
grad insamlas separat. I syfte att säkerställa 

(14) I syfte att uppnå gemenskapens 
fastställda skyddsnivå och harmoniserade 
miljömål bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att minimera 
bortskaffandet av WEEE som osorterat 
kommunalt avfall och så att WEEE i hög 
grad insamlas separat. I syfte att säkerställa 
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att medlemsstaterna strävar efter att inrätta 
effektiva insamlingssystem, bör de åläggas 
att i hög grad insamla WEEE , särskilt kyl-
och frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, med tanke på hur farliga de 
är för miljön och med tanke på de 
skyldigheter som följer av förordning (EG) 
nr 2037/2000 och förordning (EG) nr 
842/2006. De uppgifter som ingår i 
konsekvensbedömningen visar att 65 % av 
de elektriska och elektroniska produkter 
som släpps ut på marknaden redan samlas 
in separat idag, men att mer än hälften av 
dessa går förlorade på grund av olämplig 
behandling och olaglig export. Detta leder 
till förlust av värdefulla sekundära råvaror 
och till miljöförstöring. För att motverka 
detta måste det fastställas ett ambitiöst
insamlingsmål.

att medlemsstaterna strävar efter att inrätta 
effektiva insamlingssystem, bör de åläggas 
att i hög grad insamla WEEE, särskilt kyl-
och frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, med tanke på hur farliga de 
är för miljön och med tanke på de 
skyldigheter som följer av 
förordning (EG) nr 2037/2000 och 
förordning (EG) nr 842/2006. De uppgifter 
som ingår i konsekvensbedömningen visar 
att 65 % av de elektriska och elektroniska 
produkter som släpps ut på marknaden 
redan samlas in separat idag, men att mer 
än hälften av dessa går förlorade på grund 
av olämplig behandling och olaglig export 
eller att de behandlas korrekt, men att de 
kvantiteter som behandlats inte 
rapporterats. Detta leder till förlust av 
värdefulla sekundära råvaror, till 
miljöförstöring och till att de uppgifter 
som tillhandahålls inte är konsekventa.
För att motverka detta måste det fastställas 
ett ambitiöst insamlingsmål och alla som 
arbetar med insamling av WEEE måste 
åläggas tillse att avfallet behandlas 
miljöriktigt, och dessutom att rapportera 
om vilka avfallsmängder som insamlats, 
hanterats och behandlats. Dessutom 
måste medlemsstaterna se till att direktivet 
genomförs effektivt, särskilt kontrollen av 
begagnat WEEE som transporteras ut ur 
EU.

Or. en

Motivering

Ett tillägg till föredragandens förslag, där det betonas hur viktigt det är med insamling av 
uppgifter, effektivt genomförande och medverkan från deras sida som arbetar med insamling 
och behandling av WEEE.
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Ändringsförslag 49
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Återvinning, förberedelser för 
återanvändning och materialåtervinning av 
produkter kan endast anses ingå i de mål 
som definieras i artikel 7 i detta direktiv 
om åtgärderna inte står i strid med annan 
gemenskapslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som omfattar produkten ifråga.

(17) Återvinning, förberedelser för 
återanvändning och materialåtervinning av 
produkter kan endast anses ingå i de mål 
som definieras i artikel 7 i detta direktiv 
om åtgärderna inte står i strid med annan 
gemenskapslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som omfattar produkten ifråga. 
Om det ses till att återvinningen och 
förberedelserna för återanvändning och 
materialåtervinning av produkter 
fungerar ordentligt får vi en sund 
resurshantering och optimal 
resursförsörjning.

Or. en

Motivering

De här processerna är viktiga för tillvaratagandet av resurser och de måste ovillkorligen 
skötas ordentligt.

Ändringsförslag 50
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen 
bör ha möjlighet att lämna tillbaka WEEE 
åtminstone avgiftsfritt. Tillverkarna bör 
som ett minimikrav finansiera insamling , 
behandling, återvinning och bortskaffande 
av WEEE. Medlemsstaterna bör uppmuntra 
tillverkarna att ta fullt ansvar för 
insamlingen av WEEE, särskilt genom att 
låta dem finansiera insamlingen av 

(19) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen 
bör ha möjlighet att lämna tillbaka WEEE 
åtminstone avgiftsfritt. Tillverkarna bör 
därför finansiera insamlingen från 
insamlingsanläggningar, behandlingen, 
återvinningen och bortskaffandet av 
WEEE genom hela avfallskedjan, inklusive 
distributörerna. Medlemsstaterna bör 
uppmuntra alla berörda aktörer som 
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WEEE genom hela avfallskedjan, även 
från privathushåll; syftet med detta är att 
motverka att separat insamlat WEEE blir 
föremål för olämplig behandling eller 
olaglig export, att skapa jämlika 
förhållanden genom att formerna för 
tillverkarnas finansiering harmoniseras i 
hela EU och att föra över kostnaderna för 
avfallsinsamlingen från skattebetalarna i 
allmänhet till dem som faktiskt konsumerar 
elektriska och elektroniska produkter i linje 
med principen om att förorenaren betalar.
För att dra största möjliga nytta av 
principen om tillverkarens ansvar bör varje 
tillverkare själv stå för finansieringen av 
hanteringen av avfall från dennes 
produkter. Tillverkaren bör ha 
valmöjligheten att uppfylla detta åliggande 
antingen individuellt eller genom att delta i 
ett kollektivt system. Varje tillverkare bör 
när den släpper ut en produkt på 
marknaden lämna en finansiell garanti för 
att förhindra att kostnader för hanteringen 
av WEEE som härrör från övergivna 
produkter övervältras på samhället eller de 
kvarvarande tillverkarna.
Finansieringsansvaret för hanteringen av 
historiskt avfall bör delas mellan alla 
befintliga tillverkare genom kollektiva 
finansieringssystem till vilka alla 
tillverkare som befinner sig på marknaden 
när kostnaden uppkommer bidrar 
proportionellt. Kollektiva system bör inte 
leda till att tillverkare, importörer och nya 
aktörer som är verksamma i nischer eller 
som hanterar mycket små volymer utesluts.

hanterar WEEE att bidra till att målet i 
direktivet uppnås för att motverka att 
separat insamlat WEEE blir föremål för 
olämplig behandling eller olaglig export. 
För att föra över kostnaderna för 
avfallsinsamlingen från skattebetalarna i 
allmänhet till dem som faktiskt konsumerar 
elektriska och elektroniska produkter i linje 
med principen om att förorenaren betalar, 
bör medlemsstaterna uppmuntra 
tillverkarna att behandla allt insamlat 
WEEE. För att underlätta en korrekt 
behandling har konsumenterna ansvaret 
för att uttjänta elektriska och elektroniska 
produkter förs till 
insamlingsanläggningar. För att dra 
största möjliga nytta av principen om 
tillverkarens ansvar bör varje tillverkare 
själv stå för finansieringen av hanteringen 
av avfall från dennes produkter. 
Tillverkaren bör ha valmöjligheten att 
uppfylla detta åliggande antingen 
individuellt eller genom att delta i ett 
kollektivt system. Varje tillverkare bör när 
den släpper ut en produkt på marknaden 
lämna en finansiell garanti för att förhindra 
att kostnader för hanteringen av WEEE 
som härrör från övergivna produkter 
övervältras på samhället eller de 
kvarvarande tillverkarna. 
Finansieringsansvaret för hanteringen av 
historiskt avfall bör delas mellan alla 
befintliga tillverkare genom kollektiva 
finansieringssystem till vilka alla 
tillverkare som befinner sig på marknaden 
när kostnaden uppkommer bidrar 
proportionellt. Kollektiva system bör inte 
leda till att tillverkare, importörer och nya 
aktörer som är verksamma i nischer eller 
som hanterar mycket små volymer utesluts.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Chris Davies

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen 
bör ha möjlighet att lämna tillbaka WEEE 
åtminstone avgiftsfritt. Tillverkarna bör 
som ett minimikrav finansiera insamling , 
behandling, återvinning och bortskaffande 
av WEEE. Medlemsstaterna bör uppmuntra 
tillverkarna att ta fullt ansvar för 
insamlingen av WEEE, särskilt genom att 
låta dem finansiera insamlingen av WEEE 
genom hela avfallskedjan, även från 
privathushåll; syftet med detta är att 
motverka att separat insamlat WEEE blir 
föremål för olämplig behandling eller 
olaglig export, att skapa jämlika 
förhållanden genom att formerna för 
tillverkarnas finansiering harmoniseras i 
hela EU och att föra över kostnaderna för 
avfallsinsamlingen från skattebetalarna i 
allmänhet till dem som faktiskt konsumerar 
elektriska och elektroniska produkter i linje 
med principen om att förorenaren betalar.
För att dra största möjliga nytta av 
principen om tillverkarens ansvar bör varje 
tillverkare själv stå för finansieringen av 
hanteringen av avfall från dennes 
produkter. Tillverkaren bör ha 
valmöjligheten att uppfylla detta åliggande 
antingen individuellt eller genom att delta i 
ett kollektivt system. Varje tillverkare bör 
när den släpper ut en produkt på 
marknaden lämna en finansiell garanti för 
att förhindra att kostnader för hanteringen 
av WEEE som härrör från övergivna 
produkter övervältras på samhället eller de 
kvarvarande tillverkarna.
Finansieringsansvaret för hanteringen av 
historiskt avfall bör delas mellan alla 
befintliga tillverkare genom kollektiva 
finansieringssystem till vilka alla 

(19) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen 
bör ha möjlighet att lämna tillbaka WEEE 
åtminstone avgiftsfritt. Tillverkarna bör 
därför som ett minimikrav finansiera 
insamling , behandling, återvinning och 
bortskaffande av WEEE. Medlemsstaterna 
bör uppmuntra tillverkarna att ta fullt 
ansvar för insamlingen av WEEE, särskilt 
genom att låta dem finansiera insamlingen 
av WEEE genom hela avfallskedjan, även 
från privathushåll; syftet med detta är att 
motverka att separat insamlat WEEE blir 
föremål för olämplig behandling eller 
olaglig export, att skapa jämlika 
förhållanden genom att formerna för 
tillverkarnas finansiering harmoniseras i 
hela EU och att föra över kostnaderna för 
avfallsinsamlingen från skattebetalarna i 
allmänhet till dem som faktiskt konsumerar 
elektriska och elektroniska produkter i linje 
med principen om att förorenaren betalar. 
För att dra största möjliga nytta av 
principen om tillverkarens ansvar bör varje 
tillverkare själv stå för finansieringen av 
hanteringen av avfall från dennes 
produkter. Tillverkaren bör ha 
valmöjligheten att uppfylla detta åliggande 
antingen individuellt eller genom att delta i 
ett kollektivt system. Varje tillverkare eller 
tredje man åt vilken det uppdragits att 
handla på tillverkarens vägnar bör när 
den släpper ut en produkt på marknaden 
lämna en finansiell garanti för att förhindra 
att kostnader för hanteringen av WEEE 
som härrör från övergivna produkter 
övervältras på samhället eller de 
kvarvarande tillverkarna. 
Finansieringsansvaret för hanteringen av 
historiskt avfall bör delas mellan alla 
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tillverkare som befinner sig på marknaden 
när kostnaden uppkommer bidrar 
proportionellt. Kollektiva system bör inte 
leda till att tillverkare, importörer och nya 
aktörer som är verksamma i nischer eller 
som hanterar mycket små volymer utesluts.

befintliga tillverkare genom kollektiva 
finansieringssystem till vilka alla 
tillverkare som befinner sig på marknaden 
när kostnaden uppkommer bidrar 
proportionellt. Kollektiva system bör inte 
leda till att tillverkare, importörer och nya 
aktörer som är verksamma i nischer eller 
som hanterar mycket små volymer utesluts.

Or. en

Motivering

Här beriktigas en snedvriden tolkning av direktivet, vilken gjorts av en minoritet bland 
medlemsstaterna och framför allt av Storbritannien och hindrar tillverkarna att ta fullt ansvar 
för hanteringen av sitt WEEE och se till att hanteringen sker effektivt och ekonomiskt.

Ändringsförslag 52
Chris Davies

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen 
bör ha möjlighet att lämna tillbaka WEEE 
åtminstone avgiftsfritt. Tillverkarna bör 
som ett minimikrav finansiera insamling , 
behandling, återvinning och bortskaffande 
av WEEE. Medlemsstaterna bör uppmuntra 
tillverkarna att ta fullt ansvar för 
insamlingen av WEEE, särskilt genom att 
låta dem finansiera insamlingen av 
WEEE genom hela avfallskedjan, även 
från privathushåll; syftet med detta är att 
motverka att separat insamlat WEEE blir 
föremål för olämplig behandling eller 
olaglig export, att skapa jämlika 
förhållanden genom att formerna för 
tillverkarnas finansiering harmoniseras i 
hela EU och att föra över kostnaderna för 
avfallsinsamlingen från skattebetalarna i 
allmänhet till dem som faktiskt konsumerar 
elektriska och elektroniska produkter i linje 

(19) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen 
bör ha möjlighet att lämna tillbaka WEEE 
åtminstone avgiftsfritt. Tillverkarna bör 
därför finansiera insamlingen från 
insamlingsanläggningar, behandlingen, 
återvinningen och bortskaffandet av 
WEEE. Medlemsstaterna bör uppmuntra 
alla berörda aktörer som hanterar WEEE
att bidra till att målen i direktivet uppnås 
för att motverka att separat insamlat 
WEEE blir föremål för olämplig 
behandling eller olaglig export. Allt WEEE 
som insamlats av alla deltagare bör 
räknas och bokföras. För att föra över 
kostnaderna för avfallsinsamlingen från 
skattebetalarna i allmänhet till dem som 
faktiskt konsumerar elektriska och 
elektroniska produkter i linje med 
principen om att förorenaren betalar, bör 
medlemsstaterna uppmuntra tillverkarna 
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med principen om att förorenaren betalar.
För att dra största möjliga nytta av 
principen om tillverkarens ansvar bör varje 
tillverkare själv stå för finansieringen av 
hanteringen av avfall från dennes 
produkter. Tillverkaren bör ha 
valmöjligheten att uppfylla detta åliggande 
antingen individuellt eller genom att delta i 
ett kollektivt system. Varje tillverkare bör 
när den släpper ut en produkt på 
marknaden lämna en finansiell garanti för 
att förhindra att kostnader för hanteringen 
av WEEE som härrör från övergivna 
produkter övervältras på samhället eller de 
kvarvarande tillverkarna.
Finansieringsansvaret för hanteringen av 
historiskt avfall bör delas mellan alla 
befintliga tillverkare genom kollektiva 
finansieringssystem till vilka alla 
tillverkare som befinner sig på marknaden 
när kostnaden uppkommer bidrar 
proportionellt. Kollektiva system bör inte 
leda till att tillverkare, importörer och nya 
aktörer som är verksamma i nischer eller 
som hanterar mycket små volymer utesluts.

att behandla allt insamlat WEEE som 
överlämnas till dem utan kostnad av dem 
som samlar in WEEE. Om de ekonomiska 
aktörerna väljer att inte kostnadsfritt 
överlämna WEEE och behandla WEEE 
utan föregående överenskommelse med 
en tillverkare eller en organisation för 
tillverkaransvar ska tillverkarna inte vara 
skyldiga att betala några kostnader för 
detta WEEE, oavsett om insamlingen, 
transporten och behandlingen gett 
upphov till en nettokostnad eller en 
nettointäkt. Konsumenterna ansvarar för 
att uttjänt WEEE överlämnas till 
insamlingsställen så att det kan behandlas 
korrekt. För att dra största möjliga nytta av 
principen om tillverkarens ansvar bör varje 
tillverkare själv stå för finansieringen av 
hanteringen av avfall från dennes 
produkter. Tillverkaren bör ha 
valmöjligheten att uppfylla detta åliggande 
antingen individuellt eller genom att delta i 
ett kollektivt system. Varje tillverkare bör 
när den släpper ut en produkt på 
marknaden lämna en finansiell garanti för 
att förhindra att kostnader för hanteringen 
av WEEE som härrör från övergivna 
produkter övervältras på samhället eller de 
kvarvarande tillverkarna. 
Finansieringsansvaret för hanteringen av 
historiskt avfall bör delas mellan alla 
befintliga tillverkare genom kollektiva 
finansieringssystem till vilka alla 
tillverkare som befinner sig på marknaden 
när kostnaden uppkommer bidrar 
proportionellt. Kollektiva system bör inte 
leda till att tillverkare, importörer och nya 
aktörer som är verksamma i nischer eller 
som hanterar mycket små volymer utesluts.

Or. en

Motivering

Här stöds föredragandens förslag och beriktigas en snedvriden tolkning av direktivet, vilken 
gjorts av en minoritet bland medlemsstaterna och framför allt av Storbritannien och hindrar 
tillverkarna att ta fullt ansvar för hanteringen av sitt WEEE och se till att hanteringen sker 
effektivt och ekonomiskt.
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Ändringsförslag 53
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen 
bör ha möjlighet att lämna tillbaka WEEE 
åtminstone avgiftsfritt. Tillverkarna bör 
som ett minimikrav finansiera insamling , 
behandling, återvinning och bortskaffande 
av WEEE. Medlemsstaterna bör 
uppmuntra tillverkarna att ta fullt ansvar 
för insamlingen av WEEE, särskilt genom 
att låta dem finansiera insamlingen av 
WEEE genom hela avfallskedjan, även 
från privathushåll; syftet med detta är att 
motverka att separat insamlat WEEE blir 
föremål för olämplig behandling eller 
olaglig export, att skapa jämlika 
förhållanden genom att formerna för 
tillverkarnas finansiering harmoniseras i 
hela EU och att föra över kostnaderna för 
avfallsinsamlingen från skattebetalarna i 
allmänhet till dem som faktiskt konsumerar 
elektriska och elektroniska produkter i linje 
med principen om att förorenaren betalar.
För att dra största möjliga nytta av 
principen om tillverkarens ansvar bör varje 
tillverkare själv stå för finansieringen av 
hanteringen av avfall från dennes 
produkter. Tillverkaren bör ha 
valmöjligheten att uppfylla detta åliggande 
antingen individuellt eller genom att delta i 
ett kollektivt system. Varje tillverkare bör 
när den släpper ut en produkt på 
marknaden lämna en finansiell garanti för 
att förhindra att kostnader för hanteringen 
av WEEE som härrör från övergivna 
produkter övervältras på samhället eller de 
kvarvarande tillverkarna.
Finansieringsansvaret för hanteringen av 
historiskt avfall bör delas mellan alla 

(19) Användarna av elektriska och 
elektroniska produkter i privathushållen 
bör ha möjlighet att lämna tillbaka WEEE 
åtminstone avgiftsfritt. Tillverkarna bör 
därför finansiera insamlingen från 
insamlingsanläggningar, behandlingen, 
återvinningen och bortskaffandet av 
WEEE. Medlemsstaterna bör se till att 
tillverkarna tar fullt ansvar för insamlingen 
av WEEE, särskilt genom att låta dem 
finansiera insamlingen av WEEE genom 
hela avfallskedjan, även från privathushåll; 
syftet med detta är att motverka att separat 
insamlat WEEE blir föremål för olämplig 
behandling eller olaglig export, att skapa 
jämlika förhållanden genom att formerna 
för tillverkarnas finansiering harmoniseras 
i hela EU och att föra över kostnaderna för 
avfallsinsamlingen från skattebetalarna i 
allmänhet till dem som faktiskt konsumerar 
elektriska och elektroniska produkter i linje 
med principen om att förorenaren betalar. 
För att dra största möjliga nytta av 
principen om tillverkarens ansvar bör varje 
tillverkare själv stå för finansieringen av 
hanteringen av avfall från dennes 
produkter. Tillverkaren bör ha 
valmöjligheten att uppfylla detta åliggande 
antingen individuellt eller genom att delta i 
ett kollektivt system. Varje tillverkare bör 
när den släpper ut en produkt på 
marknaden lämna en finansiell garanti för 
att förhindra att kostnader för hanteringen 
av WEEE som härrör från övergivna 
produkter övervältras på samhället eller de 
kvarvarande tillverkarna. 
Finansieringsansvaret för hanteringen av 
historiskt avfall bör delas mellan alla 
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befintliga tillverkare genom kollektiva 
finansieringssystem till vilka alla 
tillverkare som befinner sig på marknaden 
när kostnaden uppkommer bidrar 
proportionellt. Kollektiva system bör inte 
leda till att tillverkare, importörer och nya 
aktörer som är verksamma i nischer eller 
som hanterar mycket små volymer utesluts.

befintliga tillverkare genom kollektiva 
finansieringssystem till vilka alla 
tillverkare som befinner sig på marknaden 
när kostnaden uppkommer bidrar 
proportionellt. Kollektiva system bör inte 
leda till att tillverkare, importörer och nya 
aktörer som är verksamma i nischer eller 
som hanterar mycket små volymer utesluts.

Or. en

Motivering

Tillverkarens ekonomiska ansvar bör ta vid från och med det ögonblick då konsumenten 
kastar bort den elektroniska produkten, något som mestadels brukar ske i hushållen. Vi bör av 
ovannämnda anledning och av omsorg om att WEEE hanteras optimalt undvika att direktivet 
medger att tillverkaransvaret förverkligas på olika sätt.

Ändringsförslag 54
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Vi vet inte tillräckligt om hur 
nanomaterial används i elektriska och 
elektroniska produkter eller vilka risker 
detta är förknippat med. Detta kan bli till 
fara för en lämplig behandling av WEEE 
som innehåller nanomaterial.
Tillverkarna bör gå ut med relevant 
information om hur nanomaterial 
använts i deras produkter för att 
behandlingsanläggningarna ska kunna 
behandla dem lämpligt.

Or. en

Motivering

I artikel 15 i WEEE-direktivet står det att tillverkarna ska förse behandlingsanläggningarna 
med information om olika komponenter och material i elektriska och elektroniska produkter 
samt om var i dessa produkter det kan finnas farliga ämnen och preparat. Detsamma bör 
gälla för nanomaterial i sådana produkter.
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Ändringsförslag 55
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Anpassningen till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen av vissa 
bestämmelser i detta direktiv, den 
selektiva behandlingen av material och 
komponenter i WEEE, de tekniska kraven 
på insamling, lagring och behandling av 
WEEE samt symbolen för märkning av 
elektriska eller elektroniska produkter bör 
genomföras av kommissionen i enlighet 
med ett kommittéförfarande.

(26) Enligt artikel 291 i EUF-fördraget 
ska allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter i förväg 
fastställas genom en förordning i enlighet 
med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. I avvaktan på att 
den nya förordningen antas bör 
medlemsstaterna, med hänsyn tagen till 
att detta direktiv bör antas och 
genomföras så snabbt som möjligt, utföra 
övervakningen i enlighet med 
föreskrifterna i rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter, till den del 
dessa föreskrifter fortfarande 
överensstämmer med fördragen i deras 
ändrade lydelse. Så fort den nya 
förordningen trätt i kraft bör dock 
hänvisningarna till dessa föreskrifter 
ersättas med hänvisningar till de 
bestämmelser och principer som fastställts 
i den nya förordningen.

Or. en

Motivering

Med hjälp av det här ändringsförslaget anpassas det gamla kommittéförfarandet till det nya 
förfarandet i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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Ändringsförslag 56
Chris Davies

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) För att minska hindren för den inre 
marknadens funktion bör man minska de 
administrativa bördorna genom att 
standardisera registrering och 
rapportering och förhindra upprepade 
kostnader för upprepade registreringar i 
medlemsstaterna. Särskilt kravet om ett 
säte i varje medlemsstat för att få släppa 
ut EEE på marknaden bör avskaffas. Det 
bör räcka med att juridiskt ombud i 
medlemsstaten utses. Med tanke på det 
praktiska genomförandet av denna 
lagstiftning måste medlemsstaterna kunna 
identifiera vilken tillverkare som bär 
ansvaret för produkten och spåra 
leveranskedjan från den slutliga 
distributören. Medlemsstaterna bör se till 
att en distributör som för första gången 
gör produkter tillgängliga på ett nationell 
territorium inom gemenskapen (handel på 
den inre marknaden) antingen ingår ett 
avtal med tillverkaren eller sköter om 
registreringen och finansierar 
hanteringen av det WEEE som produkten 
ger upphov till.

Or. en

Motivering

Ett tillägg som kompletterar föredragandens förslag. Avsikten är att främja harmoniseringen 
av registrering och rapportering samt driftskompatibiliteten mellan nationella register för att 
stärka den inre marknaden och få bukt med snålskjutsåkare.
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Ändringsförslag 57
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De åtgärder som är nödvändiga för 
att genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.
Kommissionen bör ges befogenhet att 
anpassa bilagorna och anta bestämmelser 
för att övervaka att medlemsstaterna 
uppfyller målen. Eftersom dessa åtgärder 
har en allmän räckvidd och avser att 
ändra icke väsentliga delar i direktiv 
2002/96/EG, bland annat genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(27) För att kunna anpassa föreskrifterna 
i detta direktiv till teknikens och 
vetenskapens framsteg och anta andra 
nödvändiga åtgärder bör kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 för att anpassa 
bilagorna och de bestämmelser som 
används för att övervaka att 
medlemsstaterna uppfyller målen.

Or. en

Motivering

Med hjälp av det här ändringsförslaget anpassas det gamla kommittéförfarandet till det nya 
förfarandet i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 58
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs åtgärder som 
syftar till att skydda miljön och människors 
hälsa genom att förebygga eller minska de 
negativa följderna av generering och 
hantering av avfall från elektriska och 

I detta direktiv fastställs åtgärder som 
syftar till att skydda miljön och människors 
hälsa genom att förebygga eller minska de 
negativa följderna av generering och 
hantering av avfall från elektriska och 



PE439.856v01-00 20/100 AM\808628SV.doc

SV

elektroniska produkter samt minska 
resursanvändningens allmänna påverkan 
och få till stånd en effektivisering av denna 
användning.

elektroniska produkter samt minska 
resursanvändningens allmänna påverkan 
och få till stånd en effektivisering av denna 
användning, i enlighet med 
artiklarna 1 och 4 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 
november 2008 om avfall1. Detta direktiv 
bidrar till en hållbar produktion och 
återvinning, eftersom alla aktörer som 
deltar i produktens livscykel tvingas 
förbättra sina miljöstandarder.
____________
1EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. de

Motivering

Kommissionen har tagit bort hänvisningen till principerna i avfallsdirektivet, där bland annat 
en miljövänlig avfallshierarki i fem steg läggs fram, och i stället infogat den i skäl 7.

I WEEE-direktivet från 2003 föreskrivs en förbättring av miljöstandarder för alla aktörer som 
är inblandade i EEE och WEEE i en strategi som omfattar hela livscykeln. Denna aspekt av 
lagstiftningen bör behållas och inte tas bort ur artikel 1.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs åtgärder som 
syftar till att skydda miljön och människors 
hälsa genom att förebygga eller minska de 
negativa följderna av generering och 
hantering av avfall från elektriska och 
elektroniska produkter samt minska 
resursanvändningens allmänna påverkan 
och få till stånd en effektivisering av denna 
användning.

I detta direktiv fastställs åtgärder som 
syftar till att skydda miljön och människors 
hälsa genom att förebygga eller minska de 
negativa följderna av generering och 
hantering av avfall från elektriska och 
elektroniska produkter samt minska 
resursanvändningens allmänna påverkan 
och få till stånd en effektivisering av denna 
användning, i enlighet med artiklarna 1 
och 4 i direktiv 2008/98/EG. Direktivet 
bidrar också till hållbar konsumtion och 
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produktion genom att förbättra 
miljöprestandan hos alla aktörer som 
berörs under de elektriska och 
elektroniska produkternas livscykel.

Or. en

Motivering

Kommissionen har flyttat hänvisningen till principerna i ramdirektivet om avfall (målet om 
förebyggande av avfall samt avfallshierarkin där det infördes en rangordning mellan olika 
alternativ i fråga om avfallshantering utgående från hur bra de var för miljön) till skäl 7. I 
det ursprungliga WEEE-direktivet vidhölls behovet av att, inom ramen för ett 
livscykeltänkande, förbättra miljöprestandan hos alla aktörer som hanterar antingen 
elektriska och elektroniska produkter eller WEEE. Detta bör uttryckligen få kvarstå och 
därför bör också de aspekter som inte har med avfall att göra uttryckligen finnas med i 
beskrivningen av vad direktivet syftar till. 

Ändringsförslag 60
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs åtgärder som 
syftar till att skydda miljön och människors 
hälsa genom att förebygga eller minska de 
negativa följderna av generering och 
hantering av avfall från elektriska och 
elektroniska produkter samt minska 
resursanvändningens allmänna påverkan 
och få till stånd en effektivisering av denna 
användning.

I detta direktiv fastställs åtgärder som 
syftar till att skydda miljön och människors 
hälsa genom att förebygga eller minska de 
negativa följderna av generering och 
hantering av avfall från elektriska och 
elektroniska produkter samt minska 
resursanvändningens allmänna negativa
påverkan och få till stånd en effektivisering 
av denna användning.

Or. en

Motivering

Den negativa påverkan måste minskas och fås bort.
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Ändringsförslag 61
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla de elektriska och 
elektroniska produkter som omfattas av de 
kategorier som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG.

1. Detta direktiv gäller elektriska och 
elektroniska produkter som omfattas av de 
kategorier som förtecknas i bilaga I A till 
detta direktiv samt avfall som stammar 
från sådana produkter.

Or. en

Motivering

För att osäkerhet i juridiskt hänseende ska kunna undvikas bör WEEE-direktivets räckvidd 
klart definieras i själva WEEE-direktivet, utan några korshänvisningar till olika föreskrifter i 
RoHS-direktivet (direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter).

Ändringsförslag 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines,

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkter som utgör en del av en annan 
produkttyp som inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som endast 
fungerar som en del av den produkten.

b) Produkter som utgör en del av en annan 
produkttyp som inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde, såsom delar av en 
färdig produkt som inte omfattas av
direktivets tillämpningsområde eller delar 
av en fast installation, och som endast 
fungerar som en del av den produkten.

Or. en

Motivering

Produkter som säljs bara företagen emellan (”business-to-business products”) och används 
för yrkesmässigt bruk bör inte omfattas av direktivet. För det första har det inte framgått av 
kommissionens förberedande undersökningar att de skulle ha någon större betydelse för 
miljön och för det andra hamnar sådana produkter inte heller bland kommunalavfallet.
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Ändringsförslag 63
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkter som utgör en del av en annan 
produkttyp som inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som endast 
fungerar som en del av den produkten.

b) Produkter som utgör en del av en annan 
produkttyp som inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde, såsom delar av en 
färdig produkt som inte omfattas av 
direktivets tillämpningsområde eller delar 
av en fast installation, och som endast 
fungerar som en del av den produkten.

Or. en

Motivering

Produkter som säljs bara företagen emellan (”business-to-business products”) och används 
för yrkesmässigt bruk bör inte omfattas av direktivet. För det första har det inte framgått av 
kommissionens förberedande undersökningar att de skulle ha någon större betydelse för 
miljön och för det andra hamnar sådana produkter inte heller bland kommunalavfallet.

Ändringsförslag 64
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkter som utgör en del av en annan 
produkttyp som inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som endast 
fungerar som en del av den produkten.

b) Produkter som utgör en del av en annan 
produkttyp som inte omfattas av direktivets 
tillämpningsområde och som endast 
fungerar som en del av den produkten och 
därför inte är en färdig produkt.

Or. en

Motivering

Det främsta målet med direktivet är att se till att WEEE samlas in och hanteras på rätt sätt. 
Fasta installationer uppmonteras och nedmonteras av fackfolk och ger upphov till ett särskilt 
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avfallsflöde som redan tagits hand om. Sådana produkter hamnar inte bland 
kommunalavfallet.

Direktivet ska inte gälla utrustning för vare sig person- eller godstransport. Detta 
produktområde är undantaget från ekodesigndirektivet. ELV-direktivet (direktivet om uttjänta 
fordon) motsvarar också WEEE- och RoHS-direktiven, låt vara att det gäller bara för bilar, 
och detta skulle skapa en juridisk överlappning.

Ändringsförslag 65
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Fasta installationer.

Or. en

Motivering

Det främsta målet med direktivet är att se till att WEEE samlas in och hanteras på rätt sätt. 
Fasta installationer uppmonteras och nedmonteras av fackfolk och ger upphov till ett särskilt 
avfallsflöde som redan tagits hand om. Sådana produkter hamnar inte bland 
kommunalavfallet.

Direktivet ska inte gälla utrustning för vare sig person- eller godstransport. Detta 
produktområde är undantaget från ekodesigndirektivet. ELV-direktivet (direktivet om uttjänta 
fordon) motsvarar också WEEE- och RoHS-direktiven, låt vara att det gäller bara för bilar, 
och detta skulle skapa en juridisk överlappning.

Ändringsförslag 66
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Utrustning för person- och 
godstransporter.

Or. en
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Motivering

Det främsta målet med direktivet är att se till att WEEE samlas in och hanteras på rätt sätt. 
Fasta installationer uppmonteras och nedmonteras av fackfolk och ger upphov till ett särskilt 
avfallsflöde som redan tagits hand om. Sådana produkter hamnar inte bland 
kommunalavfallet.

Direktivet ska inte gälla utrustning för vare sig person- eller godstransport. Detta 
produktområde är undantaget från ekodesigndirektivet. ELV-direktivet (direktivet om uttjänta 
fordon) motsvarar också WEEE- och RoHS-direktiven, låt vara att det gäller bara för bilar, 
och detta skulle skapa en juridisk överlappning.

Ändringsförslag 67
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) fasta industriinstallationer och 
stationära storskaliga industriverktyg,

Or. de

Motivering

Det främsta målet med direktivet är att se till att WEEE samlas in och hanteras på rätt sätt. 
Fasta storskaliga industriinstallationer och stationära storskaliga industriverktyg monteras 
och nedmonteras av experter. Det rör sig därför om ett reglerat avfallsflöde. Därför omfattas 
dessa installationer och verktyg inte heller av det nuvarande direktivet, 2002/96/EG.

Ändringsförslag 68
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) mobila maskiner som uteslutande 
används yrkesmässigt,

Or. de
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Motivering

Det främsta målet med direktivet är att se till att WEEE samlas in och hanteras på rätt sätt. 
Mobila maskiner som uteslutande används yrkesmässigt nedmonteras och hanteras av 
experter. Det rör sig därför om ett reglerat avfallsflöde. Därför omfattas dessa installationer 
och verktyg inte heller av det nuvarande direktivet, 2002/96/EG.

Ändringsförslag 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Fasta installationer:

Or. de

Motivering

Utrustning som ingår som en fast beståndsdel i en byggnad, liksom tillhörande utrustning för 
mätning av deras drift, planeras och installeras permanent på en plats av utbildade 
specialister som underhåller den under hela dess livslängd, och efter att den tjänat ut 
nedmonterar de den och skickar den för materialåtervinning.

Ändringsförslag 70
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 och därefter vart femte 
år lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet där man 
undersöker direktivets räckvidd, i 
synnerhet med avseende på om de 
solcellsmodulerna ska omfattas av 
direktivet. I rapporten om 
solcellsmodulerna ska det särskilt ses efter 
vilka nivåer på insamling och 
materialåtervinning som faktiskt 
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uppnåtts. Kommissionen ska, om så är 
lämpligt, lägga fram ett förslag på 
grundval av denna rapport.

Or. en

Motivering

I och med att direktivet utvidgas till att omfatta alla elektriska och elektroniska produkter 
måste dess räckvidd ses över på nytt. Dessutom måste det ses efter hur mycket av den totala 
produktionen som kommer från bolag som deltar i det frivilliga miljöavtalet om 
solcellsmoduler och om huruvida målet om en materialåtervinning på 85 procent av 
solcellsmodulerna nåtts. Endast om det frivilliga avtalet visar sig fungera lika bra som kraven 
i direktivet bör undantaget från direktivets räckvidd fortsätta gälla.

Ändringsförslag 71
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Fasta installationer.

Or. en

Motivering

Fasta installationer kan omfatta bland annat elektriska dörrar och hissar, utrustning som ska 
användas fortlöpande och ingår i fastighetens struktur och ofta måste uppfylla olika 
säkerhetsnormer. Där ingår INTE vägginbyggda TV-apparater eller annan utrustning av 
mera tillfällig karaktär.

Ändringsförslag 72
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. WEEE ska klassificeras som avfall från 
privathushåll eller från andra användare än 
privathushåll. Det ska föreskrivas hur 

4. WEEE ska klassificeras som avfall från 
privathushåll eller från andra användare än 
privathushåll. Tillverkarna ska, i samband 
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olika typer av WEEE ska klassificeras i 
olika kategorier. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.3. Klassificeringen ska bland 
annat utgå ifrån i vilken utsträckning en 
produkt säljs till privathushåll eller till 
företag.

med att de släpper ut en produkt på 
marknaden, redogöra för vilka elektriska 
och elektroniska produkter som sålts till 
privathushåll eller till andra användare 
än privathushåll, utgående från den 
avsedda slutanvändaren av produkten, i 
enlighet med följande kriterier:

a) Belägg i form av undertecknade avtal 
mellan det användande företaget och 
tillverkaren (eller tredje man som 
företräder tillverkaren, såsom 
återförsäljare med stöd av avtal), där det 
klart framgår vem som ska svara för 
kostnaderna för insamling av uttjänta 
produkter och för behandling samt 
garanteras att elektriska och elektroniska 
produkter inte kommer att bortskaffas 
med kommunalavfall.
b) Elektriska och elektroniska produkter 
som till följd av sina egenskaper inte 
används i privathushåll och därför inte 
kommer att bortskaffas med 
kommunalavfall. Detta kriterium ska 
stödjas av minst ett av följande kriterier:
i) Elektriska och elektroniska produkter 
som drivs med specialiserad programvara, 
till exempel ett operativsystem eller en 
systemomgivning som kräver en särskild 
konfiguration för yrkesmässig 
användning.
ii) Elektriska och elektroniska produkter 
som fungerar med annan spänning eller 
förbrukar mer energi än vad som finns att 
tillgå i privathushåll.
iii) Elektriska och elektroniska produkter 
som man måste ha yrkeslicens för att få 
använda, såsom basstationer för vilka det 
krävs tillstånd från tillsynsmyndigheten 
för telekommunikationer.
iv) Stora eller tunga elektriska och 
elektroniska produkter avsedda att 
installeras, nedmonteras eller 
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transporteras av fackmän. 
v) Elektriska och elektroniska produkter 
som kräver en yrkesmiljö och/eller 
yrkesutbildning för att kunna användas 
(såsom medicinsk röntgenutrustning).
vi) Elektriska och elektroniska produkter 
som ingår i kategori 10 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG (RoHS, KOM 
(2008)0809/4).
vii) Elektriska och elektroniska produkter 
som inte omfattas av det allmänna 
produktsäkerhetsdirektivet för 
konsumentvaror.
c) Elektriska och elektroniska produkter 
som levererats till en konsument, men 
som måste föras tillbaka till ett 
försäljningsställe för bearbetning när de 
en gång har använts (såsom 
engångskameror).

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.

Ändringsförslag 73
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) elektriska och elektroniska produkter:
produkter som är beroende av elektrisk 
ström eller elektromagnetiska fält för att 

a) elektriska och elektroniska produkter 
(EEE): produkter som är beroende av 
elektrisk ström eller elektromagnetiska fält 
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fungera korrekt samt produkter för 
generering, överföring och mätning av 
sådan ström och sådana fält, och som 
omfattas av någon av de kategorier som 
anges i bilaga I till direktiv 20xx/xx/EG
och som är avsedda att användas med en 
spänning på högst 1000 volt växelström 
eller 1500 volt likström.

för att fungera korrekt samt produkter för 
generering, överföring och mätning av 
sådan ström och sådana fält, och som 
omfattas av någon av de kategorier som 
anges i bilaga I A till detta direktiv och 
som är avsedda att användas med en 
spänning på högst 1000 volt växelström 
eller 1500 volt likström.

Or. en

Motivering

För att osäkerhet i juridiskt hänseende ska kunna undvikas bör WEEE-direktivets räckvidd 
klart definieras i själva WEEE-direktivet, utan några korshänvisningar till olika föreskrifter i 
RoHS-direktivet.

Ändringsförslag 74
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) elektriska och elektroniska produkter:
produkter som är beroende av elektrisk 
ström eller elektromagnetiska fält för att 
fungera korrekt samt produkter för 
generering, överföring och mätning av 
sådan ström och sådana fält, och som 
omfattas av någon av de kategorier som 
anges i bilaga I till direktiv 20xx/xx/EG 
och som är avsedda att användas med en 
spänning på högst 1000 volt växelström 
eller 1500 volt likström.

a) elektriska och elektroniska produkter: 
produkter som är beroende av elektrisk 
ström eller elektromagnetiska fält för att 
fungera korrekt samt produkter för 
generering, överföring och mätning av 
sådan ström och sådana fält, och som 
omfattas av någon av de kategorier som 
anges i bilaga I till direktiv 20xx/xx/EG 
och som är avsedda att användas med en 
spänning på högst 1000 volt växelström 
eller 1500 volt likström. Med uttrycket 
beroende avses att produkterna behöver 
elenergi för att kunna utföra sin 
grundläggande funktion.

Or. en

Motivering

Det måste ges en bättre definition av vilka apparater som ska anses som ” elektriska och 
elektroniska produkter”. I ändringsförslaget görs det en skillnad mellan sådana apparater 
som behöver el för att kunna utföra sin grundläggande funktion och sådana som kan utföra 
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denna funktion rentav utan el.

Ändringsförslag 75
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter 
(WEEE): elektriska eller elektroniska 
produkter som enligt definitionen i artikel 
3.1 i direktiv 2008/xx/EG om avfall är 
avfall, inklusive alla komponenter, 
utrustningsdelar och förbrukningsvaror 
som utgör del av produkten då denna 
kasseras.

b) avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter 
(WEEE): elektriska eller elektroniska 
produkter som enligt definitionen i artikel 
3.1 i direktiv 2008/98/EG om avfall är 
avfall, inklusive alla komponenter, 
utrustningsdelar och förbrukningsvaror 
som utgör del av produkten då denna 
kasseras, eller som säljs eller ges bort till 
någon aktör som kommer att behandla 
eller återförsälja WEEE för att återvinna 
vissa material eller delar för deras 
positiva ekonomiska restvärde.

Or. en

Motivering

För att ingen ska plocka russinen ur kakan, för att miljömålet i direktivet ska stärkas och 
framför allt för att maximera korrekt behandling av WEEE.

Ändringsförslag 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) medicinteknisk produkt: en elektrisk 
produkt som omfattas av direktiv 
93/42/EG och direktiv 98/79/EG.

Or. en
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Motivering

Det måste ges en definition av medicintekniska produkter som ingår i detta direktivs 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 77
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) fast installation: en kombination av 
olika typer av apparater och i 
förekommande fall andra anordningar 
som är monterade, installerade och 
avsedda för permanent användning på en 
på förhand fastställd plats,

Or. en

Motivering

För att vi ska få en gemensam tolkning av begreppet ”fast installation” från alla 
medlemsstaters sida bör det tas med en definition. I direktivet om elektromagnetisk 
kompatibilitet (2004/108/EG) ingår den här definitionen.

Ändringsförslag 78
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) fasta storskaliga 
industriinstallationer: maskiner eller 
system som består av en kombination av 
produkter, system, färdiga produkter 
och/eller komponenter, installerade av 
fackmän på ett särskilt ställe i 
industrimaskiner eller i en 
industrifastighet för att utföra en bestämd 
uppgift.



AM\808628SV.doc 33/100 PE439.856v01-00

SV

Or. en

Motivering

En definition som använts i kommissionens dokument om frågor som ofta ställts om RoHS-
direktivet.

Ändringsförslag 79
Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led j – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som, oberoende av 
försäljningsmetod, inklusive metoder för 
distanskommunikation i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal,

j) tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person i en medlemsstat som, oberoende 
av försäljningsmetod, inklusive metoder 
för distanskommunikation i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, 

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led j – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som, oberoende av 
försäljningsmetod, inklusive metoder för 
distanskommunikation i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal,

j) tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person i en medlemsstat som, oberoende 
av försäljningsmetod, inklusive metoder 
för distanskommunikation i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal,

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.

Ändringsförslag 81
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led j – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) tillverkar elektriska och elektroniska 
produkter under eget namn eller varumärke 

i) tillverkar elektriska och elektroniska 
produkter under eget namn eller varumärke 
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eller låter utforma och tillverka elektriska 
eller elektroniska produkter och saluför
produkterna under eget namn eller 
varumärke,

eller låter utforma och tillverka elektriska 
eller elektroniska produkter och släpper ut 
produkterna på marknaden under eget 
namn eller varumärke,

Or. en

Motivering

Ett klarläggande för att det ska finnas ett klart ansvar för WEEE. Lagstiftningen och ansvaret 
måste vara klart fomulerade och likaså måste det vara uppenbart vem som ska bära ansvaret.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led j– led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) tillverkar elektriska och elektroniska 
produkter under eget namn eller varumärke 
eller låter utforma och tillverka elektriska 
eller elektroniska produkter och saluför 
produkterna under eget namn eller 
varumärke,

i) tillverkar elektriska och elektroniska
produkter under eget namn eller varumärke 
eller låter utforma och tillverka elektriska 
eller elektroniska produkter och saluför 
produkterna under eget namn eller 
varumärke på medlemsstatens territorium,

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 



PE439.856v01-00 36/100 AM\808628SV.doc

SV

WEEE management and another Member State has waste to manage.

Ändringsförslag 83
Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led j – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) är etablerad i gemenskapen och 
yrkesmässigt släpper ut på marknaden 
elektriska och elektroniska produkter från 
tredjeland på gemenskapsmarknaden.

iii) för första gången yrkesmässigt släpper 
ut elektriska och elektroniska produkter på 
marknaden på denna medlemsstats 
territorium.

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.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led j – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) är etablerad i gemenskapen och
yrkesmässigt släpper ut på marknaden 
elektriska och elektroniska produkter från 
tredjeland på gemenskapsmarknaden.

iii) yrkesmässigt släpper ut på marknaden i 
medlemsstaten elektriska och elektroniska 
produkter.

Or. en
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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.

Ändringsförslag 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led j – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) är etablerad i gemenskapen och 
yrkesmässigt släpper ut på marknaden 
elektriska och elektroniska produkter från 
tredjeland på gemenskapsmarknaden.

iii) är etablerad i gemenskapen och 
yrkesmässigt släpper ut på marknaden och 
yrkesmässigt exporterar eller importerar 
elektriska och elektroniska produkter från 
tredjeland till en medlemsstat.

Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag innebär att den ekonomiska aktör som för in produkten på den 
europeiska marknaden får status som tillverkare. Det ställe där produkten förts in på den 
europeiska marknaden motsvarar inte alltid den medlemsstat där konsumenten kommer att 
köpa produkten. Det kommer därför att bli svårare att fastställa i vilken utsträckning en 
tillverkare kan göras ansvarig för insamlat WEEE. Det skulle leda till att uppgifterna om 
utsläppandet på den nationella marknaden skulle bli mindre tillförlitliga. Dessa uppgifter är 
viktiga vid beräkningen av nya insamlingsmål. 
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Ändringsförslag 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) distributör: varje fysisk och juridisk 
person i leveranskedjan som 
tillhandahåller elektriska och elektroniska 
produkter på marknaden.

utgår

Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag innebär att den ekonomiska aktör som för in produkten på den 
europeiska marknaden får status som tillverkare. Det ställe där produkten förts in på den 
europeiska marknaden motsvarar inte alltid den medlemsstat där konsumenten kommer att 
köpa produkten. Det kommer därför att bli svårare att fastställa i vilken utsträckning en 
tillverkare kan göras ansvarig för insamlat WEEE. Det skulle leda till att uppgifterna om 
utsläppandet på den nationella marknaden skulle bli mindre tillförlitliga. Dessa uppgifter är 
viktiga vid beräkningen av nya insamlingsmål. 

Ändringsförslag 87
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) tredje man: organisationer som utsetts 
av en tillverkare eller en tillverkargrupp 
för att utföra vissa av tillverkarens eller 
tillverkargruppens skyldigheter.

Or. en

Motivering

Här måste en snedvriden tolkning av direktivet beriktigas, vilken gjorts av en minoritet bland 
medlemsstaterna och framför allt av Storbritannien och hindrar tillverkarna att ta fullt ansvar 
för hanteringen av sitt WEEE och se till att hanteringen sker effektivt och ekonomiskt.
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Ändringsförslag 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) WEEE från privathushåll: WEEE som 
kommer från privathushåll och WEEE 
som kommer från handel, industri, 
institutioner och andra källor, som på 
grund av sin beskaffenhet och kvantitet är 
likvärdigt det som kommer från 
privathushåll.

utgår

Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag innebär att den ekonomiska aktör som för in produkten på den 
europeiska marknaden får status som tillverkare. Det ställe där produkten förts in på den 
europeiska marknaden motsvarar inte alltid den medlemsstat där konsumenten kommer att 
köpa produkten. Det kommer därför att bli svårare att fastställa i vilken utsträckning en 
tillverkare kan göras ansvarig för insamlat WEEE. Det skulle leda till att uppgifterna om 
utsläppandet på den nationella marknaden skulle bli mindre tillförlitliga. Dessa uppgifter är 
viktiga vid beräkningen av nya insamlingsmål.

Ändringsförslag 89
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) WEEE från privathushåll: WEEE som 
kommer från privathushåll och WEEE som 
kommer från handel, industri, institutioner 
och andra källor, som på grund av sin 
beskaffenhet och kvantitet är likvärdigt det 
som kommer från privathushåll.

l) WEEE från privathushåll: WEEE som 
kommer från privathushåll och WEEE som 
kommer från handel, industri, institutioner 
och andra källor, som på grund av sin 
beskaffenhet och kvantitet är likvärdigt det 
som kommer från privathushåll. Avfall 
från elektriska och elektroniska produkter 
som använts av såväl privathushåll som 
andra hushåll och privathushåll och 
insamlats genom kollektiva och 
individuella system ska alltid anses som 
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WEEE från privathushåll.

Or. en

Motivering

Många ansvarskännande företag har avtalsfästa krav på att gamla produkter ska återlämnas 
till tillverkaren för korrekt behandling. Detta bör uppväga en del av tillverkarens skyldigheter 
överlag.

Ändringsförslag 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) farligt avfall: farligt avfall i den 
mening som avses i artikel 3.2 i 
direktiv 2008/xx/EG om avfall.

utgår

Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag innebär att den ekonomiska aktör som för in produkten på den 
europeiska marknaden får status som tillverkare. Det ställe där produkten förts in på den 
europeiska marknaden motsvarar inte alltid den medlemsstat där konsumenten kommer att 
köpa produkten. Det kommer därför att bli svårare att fastställa i vilken utsträckning en 
tillverkare kan göras ansvarig för insamlat WEEE. Det skulle leda till att uppgifterna om 
utsläppandet på den nationella marknaden skulle bli mindre tillförlitliga. Dessa uppgifter är 
viktiga vid beräkningen av nya insamlingsmål.

Ändringsförslag 91
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ma) strategiska råvaror: en råvara som är 
strategiskt viktig för EU:s 
konkurrenskraft, bland annat gallium, 
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indium, kobolt, koppar, krom, litium, 
mangan, molybden, nickel, niob, 
platinametaller (palladium, platina, 
rodium), selen, sällsynta jordmetaller, 
tantal, titan, vanadin.

Or. en

Motivering

I definitionen ingår den förteckning över strategiska råvaror som tagits fram av Förenta 
staterna. De används i många elektriska och elektroniska produkter och är livsnödvändiga för 
att EU ska kunna ha kvar sin ekonomiska konkurrenskraft.

Ändringsförslag 92
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ma) farligt ämne: ett ämne som uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farligt 
enligt förordning (EG) nr 1272/2008 eller 
ett ämne som uppfyller kriterierna på ett 
nanomaterial.

Or. en

Motivering

Kommissionen tog helt sonika bort definitionen på ”farliga ämnen eller preparat” i WEEE-
direktivet (tidigare artikel 3.1). I artikel 15 som handlar om information till 
behandlingsanläggningar talas det dock fortfarande om farliga ämnen och preparat – och det 
med all rätt. Därför måste en uppdaterad definition på farliga ämnen tas med på nytt. 
Nanomaterial bör ingå i den så att behandlingsanläggningarna får den information de 
behöver för att kunna behandla dem adekvat.
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Ändringsförslag 93
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led m b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

mb) farligt preparat: en blandning som 
uppfyller kriterierna för att klassificeras 
som farligt enligt direktiv 1999/45/EG 
eller en blandning som innehåller 
nanomaterial.

Or. en

Motivering

Kommissionen tog helt sonika bort definitionen på ”farliga ämnen eller preparat” i WEEE-
direktivet (tidigare artikel 3.1). I artikel 15 talas det dock fortfarande om farliga ämnen och 
preparat – och det med all rätt. Därför måste en uppdaterad definition på farliga preparat tas 
med på nytt. Nanomaterial bör ingå i den så att behandlingsanläggningarna får den 
information de behöver för att kunna behandla dem adekvat.

Ändringsförslag 94
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led mc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

mc) nanomaterial: avsiktligt tillverkat 
material som har en eller fler dimensioner 
i storleksordningen 100 nm eller mindre 
eller som består av åtskilda funktionella 
delar, antingen internt eller ytligt, varav 
många har en eller flera dimensioner i 
storleksordningen 100 nm eller mindre, 
inbegripet strukturer, agglomerat eller 
aggregat, som kan vara större än 100 nm 
men bibehålla egenskaper som är 
utmärkande för nanonivå.
Egenskaper som är utmärkande för 
nanonivå inbegriper
i) de egenskaper som avser de stora 
särskilda ytorna hos det berörda 
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materialet och/eller
ii) särskilda fysisk-kemiska egenskaper 
som skiljer sig från egenskaperna hos 
samma materials icke-nanoform.

Or. en

Motivering

Det måste tas med en definition av nanomaterial. Det här är en definition som alla de tre 
institutionerna enats om i samband med förordningen om nya livsmedel.

Ändringsförslag 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) finansieringsavtal: avtal eller 
arrangemang beträffande lån, leasing, 
hyrning eller avbetalningsköp som hänför 
sig till en produkt, oavsett om det följer av 
villkoren i det avtalet eller arrangemanget 
eller i ett parallellavtal eller -
arrangemang att äganderätten till 
produkten kommer eller kan komma att 
överföras.

utgår

Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag innebär att den ekonomiska aktör som för in produkten på den 
europeiska marknaden får status som tillverkare. Det ställe där produkten förts in på den 
europeiska marknaden motsvarar inte alltid den medlemsstat där konsumenten kommer att 
köpa produkten. Det kommer därför att bli svårare att fastställa i vilken utsträckning en 
tillverkare kan göras ansvarig för insamlat WEEE. Det skulle leda till att uppgifterna om 
utsläppandet på den nationella marknaden skulle bli mindre tillförlitliga. Dessa uppgifter är 
viktiga vid beräkningen av nya insamlingsmål.
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Ändringsförslag 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) tillhandahållande på marknaden: varje 
leverans av en produkt för distribution, 
konsumtion eller användning på 
gemenskapsmarknaden i samband med 
kommersiell verksamhet, mot betalning 
eller gratis.

o) tillhandahållande på marknaden: varje 
leverans av en produkt för distribution, 
konsumtion eller användning på en 
medlemsstats marknad i samband med 
kommersiell verksamhet, mot betalning 
eller gratis,

Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag innebär att den ekonomiska aktör som för in produkten på den 
europeiska marknaden får status som tillverkare. Det ställe där produkten förts in på den 
europeiska marknaden motsvarar inte alltid den medlemsstat där konsumenten kommer att 
köpa produkten. Det kommer därför att bli svårare att fastställa i vilken utsträckning en 
tillverkare kan göras ansvarig för insamlat WEEE. Det skulle leda till att uppgifterna om 
utsläppandet på den nationella marknaden skulle bli mindre tillförlitliga. Dessa uppgifter är 
viktiga vid beräkningen av nya insamlingsmål.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) tillhandahållande på marknaden: varje 
leverans av en produkt för distribution, 
konsumtion eller användning på 
gemenskapsmarknaden i samband med 
kommersiell verksamhet, mot betalning 
eller gratis.

o) tillhandahållande på marknaden:varje 
leverans av en produkt för distribution, 
förbrukning eller användning på den 
nationella marknaden i en medlemsstat i 
samband med kommersiell verksamhet, 
mot betalning eller gratis.

Or. en
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Motivering

Eftersom insamlingsmålet uppställs på nationell nivå är det bättre med en pragmatisk 
definition av vad ” tillhandahållande på marknaden” innebär, eftersom detta ger oss 
garantier för att förordningen kommer att genomföras och genomförandet övervakas och, 
följaktligen, också garantier för finansieringen av insamling och behandling av WEEE i varje 
medlemsstat.
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Ändringsförslag 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) utsläppande på marknaden:
tillhandahållande för första gången av en 
produkt på gemenskapsmarknaden.

p) utsläppande på marknaden: 
tillhandahållande för första gången av en 
produkt på en medlemsstats marknad.

Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag innebär att den ekonomiska aktör som för in produkten på den 
europeiska marknaden får status som tillverkare. Det ställe där produkten förts in på den 
europeiska marknaden motsvarar inte alltid den medlemsstat där konsumenten kommer att 
köpa produkten. Det kommer därför att bli svårare att fastställa i vilken utsträckning en 
tillverkare kan göras ansvarig för insamlat WEEE. Det skulle leda till att uppgifterna om 
utsläppandet på den nationella marknaden skulle bli mindre tillförlitliga. Dessa uppgifter är 
viktiga vid beräkningen av nya insamlingsmål.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) utsläppande på marknaden:
tillhandahållande för första gången av en 
produkt på gemenskapsmarknaden.

p) utsläppande på marknaden: 
tillhandahållande för första gången av en 
produkt på den nationella marknaden i en 
medlemsstat

Or. en
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Motivering

Eftersom insamlingsmålet uppställs på nationell nivå är det bättre med en pragmatisk 
definition av vad ” utsläppande på marknaden” innebär, eftersom detta ger oss garantier för 
att förordningen kommer att genomföras och genomförandet övervakas och, följaktligen, 
också garantier för finansieringen av insamling och behandling av WEEE i varje 
medlemsstat.
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Ändringsförslag 100
Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) utsläppande på marknaden:
tillhandahållande för första gången av en 
produkt på gemenskapsmarknaden.

p) utsläppande på marknaden: 
tillhandahållande för första gången av en 
produkt på en medlemsstats territorium.

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.

Ändringsförslag 101
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) avlägsnande: varje manuell, mekanisk,
kemisk eller metallurgisk behandling som 
resulterar i att farliga ämnen, beredningar 
och komponenter begränsas till ett 
identifierbart flöde eller till en 
identifierbar del av ett flöde i slutet av 
behandlingsprocessen. Ett ämne, en 
beredning eller en komponent ska anses 
identifierbar om det kan bevisas att den 

q) avlägsnande: varje manuellt eller 
mekaniskt avskiljande av farliga ämnen, 
beredningar och komponenter av det slag 
som identifierats i bilaga II.
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har behandlas på miljövänligt sätt.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag till definitionen av ”avlägsnande” måste ändras, eftersom den syftade 
till en genomgripande ändring av de behandlingsformer som ingår i bilaga II, vilket skulle 
leda till: a) förlust av arbetstillfällen eftersom manuella sorterare i EU inte kan klara sig i 
konkurrensen med termisk behandling (förbränning av icke-metalliskt avfall) i metallverk, b) 
att man kom att förlita sig enbart på luftfiltren i metallverken för att begränsa 
föroreningarna, c) att man fick en definition som inte respekterade avfallshierarkin (art. 4) i 
ramdirektivet om avfall (2008/98/EG) där ”materialåtervinning” rankas högre som alternativ 
än ”förbränning” (återvinning).

Ändringsförslag 102
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) avlägsnande: varje manuell, mekanisk, 
kemisk eller metallurgisk behandling som 
resulterar i att farliga ämnen, beredningar 
och komponenter begränsas till ett 
identifierbart flöde eller till en identifierbar 
del av ett flöde i slutet av 
behandlingsprocessen. Ett ämne, en 
beredning eller en komponent ska anses 
identifierbar om det kan bevisas att den har 
behandlas på miljövänligt sätt.

q) ”extracción”: separación manual o 
mecánica de las sustancias peligrosas, 
preparados y componentes identificados en 
el anexo II;

Or. es

Motivering

Se pretende clarificar y simplificar la definición de ”extracción” que, en el texto de la 
Comisión aparece difusa. En consonancia con la propuesta del ponente de mantener un 
ámbito abierto para esta directiva, se menciona la referencia al Anexo II.
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Ändringsförslag 103
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) avlägsnande: varje manuell, mekanisk, 
kemisk eller metallurgisk behandling som 
resulterar i att farliga ämnen, beredningar 
och komponenter begränsas till ett 
identifierbart flöde eller till en identifierbar 
del av ett flöde i slutet av 
behandlingsprocessen. Ett ämne, en 
beredning eller en komponent ska anses 
identifierbar om det kan bevisas att den har 
behandlas på miljövänligt sätt.

q) avlägsnande: varje manuell, mekanisk, 
kemisk eller metallurgisk behandling som 
resulterar i att farliga ämnen, beredningar 
och komponenter så fullständigt som 
tekniskt möjligt tas bort ur 
behandlingsprocessen och begränsas till 
ett identifierbart flöde eller till en 
identifierbar del av ett flöde i slutet av 
behandlingsprocessen. Ett ämne, en 
beredning eller en komponent ska anses 
identifierbar om det kan bevisas att den har 
behandlas på miljövänligt sätt. 
Fragmentering ska inte anses som 
avlägsnande.

Or. en

Motivering

I definitionen på ”avlägsnande” bör inte fragmentering ingå, eftersom man med hjälp av 
fragmentering inte kan isolera farliga ämnen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) avlägsnande: varje manuell, mekanisk, 
kemisk eller metallurgisk behandling som 
resulterar i att farliga ämnen, beredningar 
och komponenter begränsas till ett 
identifierbart flöde eller till en 
identifierbar del av ett flöde i slutet av 
behandlingsprocessen. Ett ämne, en 
beredning eller en komponent ska anses 

q)avlägsnande: varje manuell, mekanisk, 
kemisk eller metallurgisk behandling som 
resulterar i att farliga ämnen, beredningar 
och komponenter tas bort i ett så tidigt 
skede som möjligt av 
behandlingsprocessen och så fullständigt 
som tekniskt möjligt. Avlägsnandet ska 
ske före all annan behandling som 
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identifierbar om det kan bevisas att den 
har behandlas på miljövänligt sätt.

innefattar risker för att farliga 
komponenter sprids eller späds ut i 
avfallsflödet.

Or. en

Motivering

Den nya definitionen av avlägsnande som kommissionen infört i sitt förslag har en direkt 
inverkan på de minimikrav på behandling som fastställts i bilaga II till direktivet, eftersom 
ordet ”avlägsnas” använts i punkterna 1 och 2 i bilaga II. Då kan man fråga sig om det är 
tillåtet med fragmentering eller inte innan farliga ämnen avlägsnas under behandlingsfasen. 
Eftersom det inte bör vara tillåtet måste definitionen klarläggas på den här punkten.

Ändringsförslag 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sa) fast installation: en fast installation i 
den bemärkelse som avses i artikel 2 c i 
direktiv 2004/108/EG om 
elektromagnetisk kompatibilitet.

Or. en

Motivering

Av omsorg om bättre konsekvens och samstämmighet med annan EU-lagstiftning bör WEEE-
direktivet hänvisa till den nuvarande definitionen av ”fasta installationer”, som finns i 
direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet. Industriutrustning som används i 
fabriker och industriella processer bör kvarstå utanför tillämpningsområdet. För det första 
har det inte framgått av kommissionens förberedande undersökningar att de skulle ha någon 
större betydelse för miljön och för det andra hamnar sådana produkter inte heller bland 
kommunalavfallet.
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Ändringsförslag 106
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sa) fast installation: en fast installation i 
den bemärkelse som avses i artikel 2 c i 
direktiv 2004/108/EG om 
elektromagnetisk kompatibilitet.

Or. en

Motivering

Av omsorg om bättre konsekvens och samstämmighet med annan EU-lagstiftning bör WEEE-
direktivet hänvisa till den nuvarande definitionen av ”fasta installationer”, som finns i 
direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet. Av omsorg om bättre rättssäkerhet 
bör den vägledning som ges i kommissionens text med ofta ställda frågor tas med här.

Ändringsförslag 107
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sa) Fasta storskaliga 
industriinstallationer: en typ av storskalig 
industriell kombination av olika slags 
apparater och i förekommande fall andra 
anordningar som monteras eller 
installeras tillsammans, och som är 
avsedda för permanent drift på en på 
förhand fastställd plats,

Or. de

Motivering

Denna definition är nödvändig eftersom dessa installationer inte kommer att omfattas av 
direktivet. Definitionen är i samklang med begreppet ”fast installation” i direktiv 
2004/108/EG. Fasta storskaliga industriinstallationer inmonteras och nedmonteras av 
experter. Det ger ett reglerat avfallsflöde. Därför omfattas dessa installationer inte heller av 
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det nuvarande direktivet, 2002/96/EG.

Ändringsförslag 108
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led sb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sb) färdiga produkter: en apparat eller 
enhet hos en produkt med direkt funktion, 
eget utrymme och, i förekommande fall, 
uttag och anslutningar som är avsedda 
för slutanvändarna. Direkt funktion ska 
definieras som en funktion hos en 
komponent eller färdig produkt som 
uppfyller det användningsändamål som 
tillverkaren angett i bruksanvisningen för 
slutanvändare. Denna funktion kan 
finnas att tillgå utan några ytterligare 
justeringar eller anslutningar, utöver 
enkla sådana som kan göras av vem som 
helst.

Or. en

Motivering

Av omsorg om bättre konsekvens och samstämmighet med annan EU-lagstiftning bör WEEE-
direktivet hänvisa till den nuvarande definitionen av ”fasta installationer”, som finns i 
direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet. Av omsorg om bättre rättssäkerhet 
bör den vägledning som ges i kommissionens text med ofta ställda frågor tas med här.

Ändringsförslag 109
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led sb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sb) stationära storskaliga industriverktyg: 
en kombination av flera system, 
slutprodukter och/eller komponenter för 
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industriella ändamål för användning på 
en fastställd plats och som sammanfogas 
och/eller installeras av experter, för att 
samverka i en industriell miljö och 
uppfylla en särskild funktion,

Or. de

Motivering

Denna definition är nödvändig eftersom dessa verktyg inte kommer att omfattas av direktivet. 
Fasta storskaliga industriverktyg inmonteras och nedmonteras av experter. Det rör sig därför 
om ett reglerat avfallsflöde. Därför omfattas dessa verktyg inte heller av det nuvarande 
direktivet, 2002/96/EG.

Ändringsförslag 110
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led sc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sc) mobila maskiner som uteslutande 
används yrkesmässigt: en maskin vars 
användning kräver antingen mobilitet 
under arbetet eller kontinuerlig eller 
delvis kontinuerlig förflyttning mellan en 
rad av fasta arbetsstationer, eller som inte 
flyttas under användningen, men som kan 
vara utrustad på sådant sätt att den lättare 
ska kunna flyttas från en plats till en 
annan,

Or. de

Motivering

Denna definition är nödvändig eftersom dessa maskiner inte kommer att omfattas av 
direktivet. Definitionen är i samklang med begreppet ”mobila maskiner” i direktiv 
2004/108/EG. Mobila maskiner som uteslutande används yrkesmässigt nedmonteras och 
hanteras av experter. Det rör sig därför om ett reglerat avfallsflöde. Därför omfattas dessa 
maskiner inte heller av det nuvarande direktivet, 2002/96/EG.
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Ändringsförslag 111
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sa) fast installation: en installation i 
enlighet med definitionen i artikel 2c i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/108/EG av den 15 december 2004 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om elektromagnetisk 
kompatibilitet1. I detta direktiv omfattas 
även produkter för uppvärmning och 
processvärme, kylning och varmvatten 
samt deras fasta komponenter, inbegripet 
mätapparater för förbrukning.
___________
1 EUT L 390, 31.12.2004, s. 24.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 112
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

sa) fast installation: en kombination av 
olika typer av apparater och i 
förekommande fall andra anordningar 
som är monterade, installerade och 
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avsedda för permanent användning på en 
på förhand fastställd plats.

Or. en

Motivering

Av omsorg om bättre konsekvens och samstämmighet med annan EU-lagstiftning bör WEEE-
direktivet hänvisa till den nuvarande definitionen av ”fasta installationer”, som finns i 
direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet. Bland exemplen på fasta 
installationer märks installationer inom petrokemisk industri, bilindustri, läkemedelsindustri, 
materialhantering, elproduktion, vattenreningsverk, pappersbruk eller vissa elektriska 
installationer.

Ändringsförslag 113
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska , i enlighet med 
gemenskapens lagstiftning om 
produktutformning, inbegripet direktiv 
2005/32/EG om upprättande av en ram för 
att fastställa krav på ekodesign för 
energianvändande produkter, uppmuntra 
åtgärder för att främja sådan utformning 
och tillverkning av elektriska och 
elektroniska produkter som syftar till 
lättare återanvändning, nedmontering och 
återvinning av WEEE, dess beståndsdelar 
och material. Åtgärderna får inte utgöra 
hinder för den inre marknadens funktion.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder så att tillverkarna inte genom 
särskilda konstruktionsegenskaper eller 
tillverkningsprocesser förhindrar att WEEE 
återanvänds, såvida inte särskilda 
konstruktionsegenskaper eller 
tillverkningsprocesser har avgörande 
fördelar, till exempel med hänsyn till 
skyddet av miljön och/eller säkerhetskrav.

Medlemsstaterna ska, i enlighet med 
gemenskapens lagstiftning om 
produktutformning, inbegripet direktiv 
2005/32/EG om upprättande av en ram för 
att fastställa krav på ekodesign för 
energianvändande produkter, uppmuntra 
ekonomiska och andra åtgärder för att 
främja sådan utformning och tillverkning 
av elektriska och elektroniska produkter 
som syftar till lättare återanvändning,
nedmontering och återvinning av WEEE, 
dess beståndsdelar och material. 
Åtgärderna får inte utgöra hinder för den 
inre marknadens funktion. 
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder så att tillverkarna inte genom 
särskilda konstruktionsegenskaper eller 
tillverkningsprocesser förhindrar att WEEE 
återanvänds, såvida inte särskilda 
konstruktionsegenskaper eller 
tillverkningsprocesser har avgörande 
fördelar, till exempel med hänsyn till 
skyddet av miljön och/eller säkerhetskrav.
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Or. en

Ändringsförslag 114
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska , i enlighet med 
gemenskapens lagstiftning om 
produktutformning, inbegripet direktiv 
2005/32/EG om upprättande av en ram för 
att fastställa krav på ekodesign för 
energianvändande produkter, uppmuntra 
åtgärder för att främja sådan utformning 
och tillverkning av elektriska och 
elektroniska produkter som syftar till 
lättare återanvändning, nedmontering och 
återvinning av WEEE, dess beståndsdelar 
och material. Åtgärderna får inte utgöra 
hinder för den inre marknadens funktion.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder så att tillverkarna inte genom 
särskilda konstruktionsegenskaper eller 
tillverkningsprocesser förhindrar att WEEE 
återanvänds, såvida inte särskilda 
konstruktionsegenskaper eller 
tillverkningsprocesser har avgörande 
fördelar, till exempel med hänsyn till 
skyddet av miljön och/eller säkerhetskrav.

Medlemsstaterna ska, i enlighet med 
gemenskapens lagstiftning om 
produktutformning, inbegripet direktiv 
2005/32/EG om upprättande av en ram för 
att fastställa krav på ekodesign för 
energianvändande produkter, uppmuntra 
samarbete mellan producenter och 
materialåtervinningsföretag samt åtgärder 
för att främja sådan utformning och 
tillverkning av elektriska och elektroniska 
produkter som syftar till lättare 
återanvändning,  nedmontering och 
återvinning av WEEE, dess beståndsdelar 
och material. Åtgärderna får inte utgöra 
hinder för den inre marknadens funktion. 
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder så att tillverkarna inte genom 
särskilda konstruktionsegenskaper eller 
tillverkningsprocesser förhindrar att WEEE 
återanvänds, såvida inte särskilda 
konstruktionsegenskaper eller 
tillverkningsprocesser har avgörande 
fördelar, till exempel med hänsyn till 
skyddet av miljön och/eller säkerhetskrav.

Or. en

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

Ändringsförslag 115
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att minimera bortskaffandet av 
WEEE i form av osorterat kommunalt 
avfall och så att WEEE i hög grad insamlas 
separat, särskilt vad gäller kyl- och 
frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, vilket är en prioriterad 
åtgärd.

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att minimera bortskaffandet av 
WEEE i form av osorterat kommunalt 
avfall så att det till slut kan avskaffas, och 
så att WEEE i hög grad insamlas separat, 
särskilt vad gäller kyl- och frysutrustning 
som innehåller ozonnedbrytande ämnen 
och fluorerade växthusgaser, lampor som 
innehåller kvicksilver och mindre 
apparater, vilket är en prioriterad åtgärd.

Or. en

Motivering

Det räcker inte att be medlemsstaterna att minimera bortskaffandet av osorterat WEEE, utan 
målet måste vara att till slut avskaffa det. För att detta ska kunna uppnås bör man inte endast 
prioritera en del kyl- och frysutrustning utan också lampor som innehåller kvicksilver och 
mindre apparater, som ofta innehåller farliga substanser, batterier och ackumulatorer och 
som riskerar att hamna i hushållssoporna om inget görs i frågan.

Ändringsförslag 116
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att minimera bortskaffandet av 
WEEE i form av osorterat kommunalt 
avfall och så att WEEE i hög grad insamlas 
separat, särskilt vad gäller kyl- och 

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra bortskaffandet av 
WEEE i form av osorterat kommunalt 
avfall och så att WEEE i hög grad insamlas 
separat, särskilt vad gäller kyl- och 
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frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, vilket är en prioriterad 
åtgärd.

frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, lampor som innehåller 
kvicksilver samt mindre apparater, vilket 
är en prioriterad åtgärd.

Or. de

Motivering

Särskilt mindre apparater och lampor bortskaffas ofta tillsammans med osorterat kommunalt 
avfall.  För att förhindra att EEE hanteras som osorterat kommunalt avfall är det viktigt att 
åtgärderna även gäller mindre apparater och lampor som innehåller kvicksilver.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att minimera bortskaffandet av 
WEEE i form av osorterat kommunalt 
avfall och så att WEEE i hög grad insamlas 
separat, särskilt vad gäller kyl- och 
frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, vilket är en prioriterad 
åtgärd.

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att minimera bortskaffandet av 
WEEE i form av osorterat kommunalt 
avfall och så att WEEE i hög grad insamlas 
separat, särskilt vad gäller kyl- och 
frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, lampor som innehåller 
kvicksilver och mindre apparater, vilket är 
en prioriterad åtgärd.

Or. en

Motivering

Samma regler som gäller för kyl- och frysutrustning ska också gälla lampor som innehåller 
kvicksilver och mindre apparater. Den separata insamlingen av kyl- och frysutrustning, 
lampor som innehåller kvicksilver och mindre apparater är otillräcklig och medlemsstaterna 
måste ges incitament att förbättra insamlingsnivåerna på dessa områden. De innehåller alla 
farliga substanser och särskilt lampor och mindre apparater tenderar att hamna i 
hushållssoporna. Mindre apparater innehåller ofta värdefulla resurser vilka måste 
återvinnas.
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Ändringsförslag 118
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att minimera bortskaffandet 
av WEEE i form av osorterat kommunalt 
avfall och så att WEEE i hög grad 
insamlas separat, särskilt vad gäller kyl-
och frysutrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade 
växthusgaser, vilket är en prioriterad 
åtgärd.

1. Medlemsstaterna ska se till att allt 
WEEE samlas in separat och inte blandas
med skrymmande eller osorterat 
hushållsavfall samt att obehandlat WEEE 
inte bränns eller deponeras så att WEEE i 
hög grad insamlas separat, särskilt vad 
gäller kyl- och frysutrustning som 
innehåller ozonnedbrytande ämnen och 
fluorerade växthusgaser, lampor som 
innehåller kvicksilver och mindre 
apparater.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör se till att WEEE från hushåll inte hamnar osorterat i hushållssoporna, i 
synnerhet inte mindre apparater. Detta skulle kunna åstadkommas genom att vidta lämpliga 
åtgärder som omedelbart skulle minska risken för att WEEE läggs i hushållssoporna, och 
med målet att till slut förbjuda detta.

Avfall som härrör från utrustning som innehåller ozonnedbrytande ämnen och fluorerade
ämnen bör särskilt uppmärksammas. Därigenom kan man se till att dessa apparater som 
måste behandlas på särskilt sätt på grund av de ämnen de innehåller hamnar i ett eget 
avfallsflöde.

Ändringsförslag 119
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Distributörer som erbjuder en produkt 
i kategori 3 ansvarar för att sådant avfall 
kan återlämnas till distributören 
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åtminstone avgiftsfritt under förutsättning 
av den återlämnade produkten är av 
samma typ och har fyllt samma funktion 
som den erbjudna produkten, även om 
ingen ny produkt av denna typ inhandlas.

Or. en

Ändringsförslag 120
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får utse de aktörer 
som ska samla in WEEE från 
privathushåll och se till att WEEE som 
lämnats vid insamlingsanläggningar 
överlämnas till tillverkare, eller tredje part 
som handlar för deras räkning, i syfte att 
förbereda för återanvändning vid utvalda 
anläggningar eller företag.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ges möjlighet att utse aktörerna som ska samla in WEEE så att de ambitiösa 
målen som satts upp kan uppnås. Genom detta ändringsförslag ser man till att högre, 
ambitiösa mål kan uppnås.

Ändringsförslag 121
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) distributörer som tillhandahåller en ny 
produkt är ansvariga för att sådant avfall 
kan återlämnas till distributören åtminstone 
avgiftsfritt på lika för lika basis, under 

b) distributörer som tillhandahåller en ny 
produkt är ansvariga för att sådant avfall 
kan återlämnas till distributören åtminstone 
avgiftsfritt på lika för lika basis, under 



PE439.856v01-00 62/100 AM\808628SV.doc

SV

förutsättning att den återlämnade 
produkten är av samma typ och har fyllt 
samma funktion som den tillhandahållna 
produkten. Medlemsstaterna får göra 
undantag från denna bestämmelse, under 
förutsättning att det inte blir svårare för 
slutanvändarna att återlämna WEEE och att 
dessa system är kostnadsfria för 
slutanvändarna. Medlemsstater som 
utnyttjar denna möjlighet ska informera 
kommissionen om detta,

förutsättning att den återlämnade 
produkten är av samma typ och har fyllt 
samma funktion som den tillhandahållna 
produkten. Distributörer vars ytor 
överskrider 1 500m2 ska se till att 
konsumenterna åtminstone avgiftsfritt 
kan återlämna WEEE till distributörerna, 
och ska tillhandahålla vattenskyddade 
insamlings- och lagringsutrymmen för 
ändamålet. Medlemsstaterna får göra 
undantag från denna bestämmelse, under 
förutsättning att det inte blir svårare för 
slutanvändarna att återlämna WEEE och att 
dessa system är kostnadsfria för 
slutanvändarna. Medlemsstater som 
utnyttjar denna möjlighet ska informera 
kommissionen om detta,

Or. en

Motivering

För att möjliggöra en bättre insamling av WEEE, i synnerhet av de minsta apparaterna som 
sällan återlämnas i enlighet med det nuvarande obligatoriska lika för lika-systemet, bör det 
lagstiftas att de stora distributörerna ska fungera som insamlingspunkter. Detta skulle 
avsevärt underlätta insamlingen genom att antalet insamlingspunkter mångdubblas och 
slutanvändarnas återlämning av uttjänt EEE skulle förenklas betydligt.

Ändringsförslag 122
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) distributörer som tillhandahåller en ny 
produkt är ansvariga för att sådant avfall 
kan återlämnas till distributören åtminstone 
avgiftsfritt på lika för lika basis, under 
förutsättning att den återlämnade 
produkten är av samma typ och har fyllt 
samma funktion som den tillhandahållna 
produkten. Medlemsstaterna får göra 
undantag från denna bestämmelse, under 
förutsättning att det inte blir svårare för 

b) distributörer som tillhandahåller en ny 
produkt är ansvariga för att sådant avfall 
kan återlämnas till distributören åtminstone 
avgiftsfritt på lika för lika basis, under 
förutsättning att den återlämnade 
produkten är av samma typ och har fyllt 
samma funktion som den tillhandahållna 
produkten. Distributörer som 
tillhandahåller EEE och vars butiksytor 
överskrider 1 500m2 ska ansvara för att 
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slutanvändarna att återlämna WEEE och att 
dessa system är kostnadsfria för 
slutanvändarna. Medlemsstater som 
utnyttjar denna möjlighet ska informera 
kommissionen om detta,

konsumenterna kan återlämna allt WEEE 
till dem avgiftsfritt, och ska tillhandahålla 
vattenskyddade insamlings- och 
lagringsutrymmen för ändamålet. 
Medlemsstaterna får göra undantag från 
denna bestämmelse, under förutsättning att 
det inte blir svårare för slutanvändarna att 
återlämna WEEE och att dessa system är 
kostnadsfria för slutanvändarna. 
Medlemsstater som utnyttjar denna 
möjlighet ska informera kommissionen om 
detta,

Or. en

Motivering

Ett lika-för-lika-baserat återlämningssystem är tillräckligt. Insamlingsnivån skulle förbättras 
betydligt om konsumenterna kunde lämna sitt WEEE till vilken stor distributör som helst.

Ändringsförslag 123
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) distributörer som tillhandahåller en ny 
produkt är ansvariga för att sådant avfall 
kan återlämnas till distributören åtminstone 
avgiftsfritt på lika för lika basis, under 
förutsättning att den återlämnade 
produkten är av samma typ och har fyllt 
samma funktion som den tillhandahållna 
produkten. Medlemsstaterna får göra 
undantag från denna bestämmelse, under 
förutsättning att det inte blir svårare för 
slutanvändarna att återlämna WEEE och att 
dessa system är kostnadsfria för 
slutanvändarna. Medlemsstater som 
utnyttjar denna möjlighet ska informera 
kommissionen om detta,

b) distributörer som tillhandahåller en ny 
produkt har blivit ansvariga för att sådant 
avfall kan återlämnas till distributören 
åtminstone avgiftsfritt, eller mot en viss 
ersättning från distributören på lika för 
lika-basis, under förutsättning att den 
återlämnade produkten är av samma typ 
och har fyllt samma funktion som den 
tillhandahållna produkten.
Medlemsstaterna får göra undantag från 
denna bestämmelse, under förutsättning att 
det inte blir svårare för slutanvändarna att 
återlämna WEEE och att dessa system är 
kostnadsfria för slutanvändarna. 
Medlemsstater som utnyttjar denna 
möjlighet ska informera kommissionen om 
detta,
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Or. en

Motivering

Om man ser till att konsumenterna får en liten summa pengar för WEEE som de återlämnar 
till distributörerna skulle insamlingsnivåerna kunna höjas avsevärt. Det skulle även vara 
fördelaktigt för tillverkare som skulle få mer WEEE för återvinning.

Ändringsförslag 124
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska senast 2013 
genomföra en plan för att förbättra 
insamlingen av WEEE i syfte att öka 
insamlingen av alla kategorier WEEE 
från hushåll och förbättra 
insamlingssystemens effektivitet. Denna 
plan ska göra det möjligt att minst uppnå 
den insamlingsnivå som anges i artikel 7. 
Planen för att förbättra insamlingen ska 
se över vart tredje år och rapporter ska 
regelbundet överlämnas till 
kommissionen. Denna förbättringsplan 
bör omfatta regelbundna studier för att 
bedöma insamlingssystemen, EEE som 
tillhandhålls och de möjligheter som 
WEEE ger på medlemsstatsnivå.

Or. en

Motivering

En obligatorisk förbättringsplan på medlemsstatsnivå är det bästa sättet att förbättra 
kunskapen om WEEE-flöden och garantera en bättre övervakning samt bättre resultat. Ett 
krav på att rapportera till kommissionen om själva planen men också vilka resultat som 
faktiskt uppnåtts är ett sätt att låta en sådan plan ligga till grund för handling så att den inte 
bara blir en förteckning över goda intentioner.
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Ändringsförslag 125
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda 
bortskaffande av obehandlat WEEE som 
samlats in separat.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda och 
övervaka bortskaffande av obehandlat 
WEEE som samlats in separat.

Or. en

Motivering

En tillförlitlig övervakning behövs så att man förhindrar bortskaffande av WEEE som inte 
samlats in och behandlats separat.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkra att 
insamlingen och transporten av WEEE som 
samlas in separat görs på ett sådant sätt att 
möjligheterna till återanvändning och 
materialåtervinning optimeras och att 
spridningen av farliga ämnen begränsas 
optimalt.

2. Medlemsstaterna ska säkra att 
insamlingen och transporten av WEEE som 
samlas in separat görs på ett sådant sätt att 
möjligheterna till återanvändning och 
materialåtervinning optimeras och att 
spridningen av farliga ämnen begränsas 
optimalt. För att maximera 
återanvändningen av hela apparater ska 
medlemsstaterna också se till att 
insamlingssystemen gör det möjligt att 
avskilja återanvändbara apparater från 
separat insamlat WEEE vid 
insamlingspunkterna, före eventuell 
transport.

Or. en
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Motivering

Separat insamling av återanvändbara apparater är sällsynt, så medlemsstaterna måste ges 
incitament att förbättra insamlingsnivåerna på dessa områden och prioriteringen att 
återanvända hela apparater (f.d. artikel 7.1 i WEEE-direktivet) måste omvandlas i specifika 
åtgärder inom området. För att införa en prioritering i fråga om återanvändningen av hela 
apparater vore det bästa att så snart som möjligt se till att föremål som eventuellt kan 
återanvändas väljs ut och avskiljs. Detta skulle bevara deras kvalitet och maximera 
möjligheterna att återanvända WEEE.

Ändringsförslag 127
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som 
agerar å tillverkarnas vägnar uppnår en 
lägsta insamlingsnivå på 65 %.
Insamlingsnivån ska beräknas på 
grundval av den totala vikten av WEEE 
som har samlats in i enlighet med 
artiklarna 5 och 6 under ett visst år i 
medlemsstaten, uttryckt som en 
procentandel av den genomsnittliga vikten 
av elektriska och elektroniska produkter 
som har släppts ut på marknaden i 
medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås 
årligen med början 2016.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
minst 85 % av WEEE i medlemsstaterna 
samlas in.

Medlemsstaterna ska se till att mängden 
insamlat WEEE stegvis ökas under 
perioden 2013–2016. Medlemsstaterna 
ska senast den [...*] meddela kommission 
de åtgärder de planerar att vidta. 
För att dokumentera att lägsta 
insamlingsnivå har uppnåtts ska 
medlemsstaterna se till att information om 
de mängder av WEEE som
– förberetts för återanvändning eller 
skickats till behandlingsanläggningarna 
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av aktörerna och behandlats i enlighet 
med artikel 8,
– lämnas in till insamlingsanläggningar i 
enlighet med artikel 5.2 a,
– lämnas in till distributörerna i enlighet 
med artikel 5.2 b,
– samlas in och behandlas separat av 
tillverkare eller tredje part som handlar 
för deras räkning eller
– samlas in och behandlas separat på 
annat sätt av andra WEEE aktörer,
avgiftsfritt rapporteras till 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 16 
i detta direktiv.
____________
*18 månader efter det att detta direktiv 
har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ansvara för att insamlingsnivåerna nås. Tillverkarna kan inte 
kontrollera insamlingen genom andra aktörer, och den enskilde tillverkaren kan inte heller 
åläggas ett kollektivt nationellt mål.

Målet som ska gälla för varje medlemsstat bör vara en lägsta nivå på 85 % av WEEE (detta 
motsvarar 65 % i kommissionens förslag: 85 % av de 80 % av WEEE som statistiskt 
uppkommer).

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som agerar 
å tillverkarnas vägnar uppnår en lägsta 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som agerar 
å tillverkarnas vägnar uppnår en lägsta 
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insamlingsnivå på 65 %. Insamlingsnivån 
ska beräknas på grundval av den totala 
vikten av WEEE som har samlats in i 
enlighet med artiklarna 5 och 6 under ett 
visst år i medlemsstaten, uttryckt som en 
procentandel av den genomsnittliga vikten 
av elektriska och elektroniska produkter 
som har släppts ut på marknaden i 
medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016.

insamlingsnivå på 40 % 2016, som ökas 
till 65 % 2020. Insamlingsnivån ska 
beräknas på grundval av den totala vikten 
av WEEE som har samlats in i enlighet 
med artiklarna 5 och 6 under ett visst år i 
medlemsstaten, uttryckt som en 
procentandel av den genomsnittliga vikten 
av elektriska och elektroniska produkter 
som har släppts ut på marknaden i 
medlemsstaten under de tre föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016.

Or. en

Motivering

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. The reference 
years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Ändringsförslag 129
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som 
agerar å tillverkarnas vägnar uppnår en 
lägsta insamlingsnivå på 65 %.
Insamlingsnivån ska beräknas på 
grundval av den totala vikten av WEEE 
som har samlats in i enlighet med 
artiklarna 5 och 6 under ett visst år i 
medlemsstaten, uttryckt som en 
procentandel av den genomsnittliga vikten 
av elektriska och elektroniska produkter 
som har släppts ut på marknaden i 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att
minst 85 % av det WEEE som genereras i 
medlemsstaten samlas in senast 2016. 
Medlemsstaterna ska se till att man 2012 
samlar in minst 4 kg per capita av WEEE. 
Medlemsstaterna ska se till att mängden 
WEEE som samlas in stegvis ökas under 
åren 2012–2016. Insamlingsnivåerna ska 
uppnås årligen. Medlemsstaterna får 
ställa upp ambitiösare individuella mål 
om sådana praktiskt kan motiveras och 
ska i sådana fall rapportera detta till 
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medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås 
årligen med början 2016.

kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 130
José Manuel Fernandes

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som 
agerar å tillverkarnas vägnar uppnår en 
lägsta insamlingsnivå på 65 %.
Insamlingsnivån ska beräknas på grundval 
av den totala vikten av WEEE som har 
samlats in i enlighet med artiklarna 5 och 6 
under ett visst år i medlemsstaten, uttryckt 
som en procentandel av den genomsnittliga 
vikten av elektriska och elektroniska 
produkter som har släppts ut på marknaden 
i medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att
minst 85 % av det WEEE som genereras i 
medlemsstaten samlas in senast 2016.
Insamlingsnivån ska beräknas på grundval 
av den totala vikten av WEEE som har 
samlats in i enlighet med artiklarna 5 och 6 
under ett visst år i medlemsstaten, uttryckt 
som en procentandel av den genomsnittliga 
vikten av elektriska och elektroniska 
produkter som har släppts ut på marknaden 
i medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016.

Or. en

Motivering

Genom att ställa upp ett mål på 65 % på grundval av den totala vikten tillåter kommissionen 
de facto att en del WEEE inte kan samlas in genom de officiella kanalerna och eventuellt inte 
behandlas på ett korrekt sätt. Det finns en risk att man glömmer bort de lättare, mindre 
apparaterna och bara koncentrerar sig på tyngre, skrymmande utrustning.
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Ändringsförslag 131
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som 
agerar å tillverkarnas vägnar uppnår en 
lägsta insamlingsnivå på 65 %.
Insamlingsnivån ska beräknas på grundval 
av den totala vikten av WEEE som har 
samlats in i enlighet med artiklarna 5 och 6 
under ett visst år i medlemsstaten, uttryckt 
som en procentandel av den genomsnittliga 
vikten av elektriska och elektroniska 
produkter som har släppts ut på marknaden 
i medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
en lägsta insamlingsnivå på 85 % uppnås. 
Insamlingsnivån ska beräknas på grundval 
av den totala vikten av WEEE, i var och en 
av de produktkategorier som anges i 
bilaga I, som har samlats in i enlighet med 
artiklarna 5 och 6 under ett visst år i 
medlemsstaten, uttryckt som en 
procentandel av den genomsnittliga vikten 
av elektriska och elektroniska produkter i 
var och en av de produktkategorier som 
anges i bilaga I som har släppts ut på 
marknaden i medlemsstaten under de tre
föregående åren. Uppsamlingsnivån ska 
uppnås årligen med början 2016. Från och 
med 2013 till slutet av 2015 ska 
medlemsstaterna sörja för att det genom 
samma beräkning årligen uppnås en 
lägsta insamlingsnivå på 45 %.

Or. de

Motivering

Endast om insamlingsnivån beräknas per produktkategori kan man säkerställa en tillräcklig 
insamling av mindre apparater. Om man inte gör någon åtskillnad mellan 
produktkategorierna kommer endast större och tyngre utrustning att lämnas in för 
återvinning. Mindre apparater skulle även fortsättningsvis bortskaffas och förbrännas 
tillsammans med hushållssoporna. Förbränningen av många mindre apparater är skadlig för 
människa, djur och miljö, och innebär ett onödigt resursslöseri.
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Ändringsförslag 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som 
agerar å tillverkarnas vägnar uppnår en 
lägsta insamlingsnivå på 65 %.
Insamlingsnivån ska beräknas på grundval 
av den totala vikten av WEEE som har 
samlats in i enlighet med artiklarna 5 och 6 
under ett visst år i medlemsstaten, uttryckt 
som en procentandel av den genomsnittliga 
vikten av elektriska och elektroniska 
produkter som har släppts ut på marknaden 
i medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
en lägsta insamlingsnivå på 55 % uppnås. 
Insamlingsnivån ska beräknas på grundval 
av den totala vikten av WEEE som har 
samlats in i enlighet med artiklarna 5 och 6 
under ett visst år i medlemsstaten, uttryckt 
som en procentandel av den genomsnittliga 
vikten av elektriska och elektroniska 
produkter som har släppts ut på marknaden 
i medlemsstaten under de tre föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016. Från och med 2013 till 
slutet av 2015 ska medlemsstaterna sörja 
för att det genom samma beräkning 
årligen uppnås en lägsta insamlingsnivå 
på 45 %.

Or. de

Motivering

Insamlingsnivån på 65 % är svår att föreställa sig med hänsyn till uppgifts- och 
beräkningsunderlaget. I Tyskland föreligger det t.ex. hittills bara uppgifter för 2006 i fråga 
om registrering, återanvändning och behandling av avfall, som ger en insamlingsnivå på 
41 % (baserat på den mängd som släppts ut under samma år). Insamlingsnivån bör bygga på 
befintlig kunskap och statistiska uppgifter om återtagandepraxis för WEEE. En 
insamlingsnivå på 55 % verkar ambitiös, men ändå uppnåbar.

Ändringsförslag 133
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
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tillverkarna eller de tredjeparter som 
agerar å tillverkarnas vägnar uppnår en 
lägsta insamlingsnivå på 65 %.
Insamlingsnivån ska beräknas på grundval 
av den totala vikten av WEEE som har 
samlats in i enlighet med artiklarna 5 och 6 
under ett visst år i medlemsstaten, uttryckt 
som en procentandel av den genomsnittliga 
vikten av elektriska och elektroniska 
produkter som har släppts ut på marknaden 
i medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016.

en lägsta insamlingsnivå på 75 % uppnås. 
Insamlingsnivån ska beräknas på grundval 
av den totala vikten av WEEE som har 
samlats in i enlighet med artiklarna 5 och 6 
under ett visst år i medlemsstaten, uttryckt 
som en procentandel av den genomsnittliga 
vikten av elektriska och elektroniska 
produkter som har släppts ut på marknaden 
i medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016. Från och med 2013 till 
slutet av 2015 ska medlemsstaterna sörja 
för att det genom samma beräkning 
årligen uppnås en lägsta insamlingsnivå 
på 50 %.

Or. en

Motivering

Höjer ambitionsnivån för de mål som föreslagits av föredraganden. 

Ändringsförslag 134
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som agerar 
å tillverkarnas vägnar uppnår en lägsta 
insamlingsnivå på 65 %. Insamlingsnivån 
ska beräknas på grundval av den totala 
vikten av WEEE som har samlats in i 
enlighet med artiklarna 5 och 6 under ett 
visst år i medlemsstaten, uttryckt som en 
procentandel av den genomsnittliga vikten 
av elektriska och elektroniska produkter 
som har släppts ut på marknaden i 
medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att
minst 85 % av det WEEE som genereras i 
medlemsstaten samlas in senast 2016. 
Medlemsstaterna ska se till att mängden 
WEEE som samlas in stegvis ökas under 
åren 2012–2016. Medlemsstaterna ska 
överlämna sina förbättringsplaner till 
kommissionen senast 2012.
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Medlemsstaterna ska se till att man 2011 
samlar in minst 4 kg per capita av WEEE.
Insamlingsnivåerna ska uppnås årligen. 
Medlemsstaterna får ställa upp 
ambitiösare individuella mål om sådana 
praktiskt kan motiveras och ska i sådana 
fall rapportera detta till kommissionen.
Den mängd WEEE som behandlas i 
enlighet med artikel 8, inklusive det som 
förbereds för återanvändning, ska 
betraktas som den årliga mängden 
insamlat WEEE.
För att dokumentera uppnåendet av den 
lägsta insamlingsnivån ska 
medlemsstaterna se till att information om 
de mängder av WEEE som förberetts för 
återanvändning eller skickats till 
behandlingsanläggningarna av aktörerna 
och behandlats i enlighet med artikel 8, 
rapporteras till medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 16 i detta direktiv.

Or. en

Motivering

En annan metod att beräkna insamlingsnivåerna.

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som 
agerar å tillverkarnas vägnar uppnår en 
lägsta insamlingsnivå på 65 %.
Insamlingsnivån ska beräknas på 
grundval av den totala vikten av WEEE 
som har samlats in i enlighet med 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att
minst 85 % av det WEEE som genereras i 
medlemsstaten samlas in senast 2016.
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artiklarna 5 och 6 under ett visst år i 
medlemsstaten, uttryckt som en 
procentandel av den genomsnittliga vikten 
av elektriska och elektroniska produkter
som har släppts ut på marknaden i 
medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås 
årligen med början 2016.

Medlemsstaterna ska se till att mängden 
WEEE som samlas in stegvis ökas under 
åren 2012–2016. Medlemsstaterna ska 
överlämna sina förbättringsplaner till 
kommissionen senast vid utgången av 
2011.
Medlemsstaterna ska se till att man 2011 
samlar in minst 4 kg per capita av WEEE. 
Insamlingsnivåerna ska uppnås årligen. 
Medlemsstaterna får ställa upp 
ambitiösare individuella mål om sådana 
praktiskt kan motiveras och ska i sådana 
fall rapportera detta till kommissionen.
Den mängd WEEE som behandlas i 
enlighet med artikel 8, inklusive den 
mängd som förbereds för återanvändning, 
ska betraktas som den årliga mängden 
insamlat WEEE.
För att dokumentera att den lägsta 
insamlingsnivån har uppnåtts ska 
medlemsstaterna se till att information om 
de mängder av WEEE som 
– förberetts för återanvändning eller 
skickats till behandlingsanläggningarna 
av aktörerna och behandlats i enlighet 
med artikel 8,
– lämnas in till insamlingsanläggningar i 
enlighet med artikel 5.2 a,
– lämnas in till distributörerna i enlighet 
med artikel 5.2 b,
– samlas in och behandlas separat av 
tillverkare eller tredje part som handlar 
för deras räkning eller 
– samlas in och behandlas separat på 
annat sätt av andra WEEE-aktörer
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avgiftsfritt rapporteras till 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 16 
i detta direktiv.
Uppnådd insamlingsnivå ska definieras 
som den faktiska mängden WEEE som 
förbereds för återanvändning eller 
behandling i enlighet med artikel 8.

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat ska ansvara för att insamlingsnivåerna nås. 

Tillverkarna kan inte åläggas ansvaret för att insamlingsnivåerna nås eftersom de inte kan 
kontrollera andra aktörer som samlar in WEEE för vinnings skull och de har heller inte 
befogenheter att kontrollera efterlevnaden och den kollektiva beteckningen ”tillverkare” kan 
inte användas om en juridisk person som man kan vända sig till samfällt. En lägsta 
insamlingsnivå på 85 % av WEEE på medlemsstatsnivå bör uppnås (detta motsvarar de 65 % 
som kommissionen angett eftersom det utgör 85 % av de 80 % WEEE som genereras 
beräknas det statistiskt att öka inom två år efter det att 100 % av EEE släpptes ut på 
marknaden).

Ändringsförslag 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som agerar 
å tillverkarnas vägnar uppnår en lägsta 
insamlingsnivå på 65 %. Insamlingsnivån 
ska beräknas på grundval av den totala 
vikten av WEEE som har samlats in i 
enlighet med artiklarna 5 och 6 under ett 
visst år i medlemsstaten, uttryckt som en 
procentandel av den genomsnittliga vikten 
av elektriska och elektroniska produkter 
som har släppts ut på marknaden i 
medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som agerar 
å tillverkarnas vägnar uppnår en lägsta 
insamlingsnivå på 65 %. Insamlingsnivån 
ska beräknas på grundval av den totala 
vikten av WEEE som har samlats in i 
enlighet med artiklarna 5 och 6 under ett 
visst år i medlemsstaten, uttryckt som en 
procentandel av den genomsnittliga vikten 
av elektriska och elektroniska produkter 
som har släppts ut på marknaden i 
medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016. Den ska också omfatta 
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WEEE som samlats in separat för 
återanvändning.

Or. fr

Motivering

Om en medlemsstat har en ambitiös politik för utveckling av återanvändning så riskerar den 
att straffas om WEEE som samlats in för återanvändning inte räknas med i 
uppsamlingsnivån. Det är därför mycket viktigt att se till att sådan WEEE tas med i 
beräkningen, inte bara av det skäl som anges ovan, utan också för att ett antal av produkterna 
samlas in i ett tidigare skede och därför inte räknas in i de insamlade volymerna. 

Ändringsförslag 137
János Áder

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som agerar 
å tillverkarnas vägnar uppnår en lägsta 
insamlingsnivå på 65 %. Insamlingsnivån 
ska beräknas på grundval av den totala 
vikten av WEEE som har samlats in i 
enlighet med artiklarna 5 och 6 under ett 
visst år i medlemsstaten, uttryckt som en 
procentandel av den genomsnittliga vikten 
av elektriska och elektroniska produkter 
som har släppts ut på marknaden i 
medlemsstaten under de två föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna eller de tredjeparter som agerar 
å tillverkarnas vägnar uppnår en lägsta 
insamlingsnivå på 50% 2016 som ska ökas 
till 65 % 2020. Insamlingsnivån ska 
beräknas på grundval av den totala vikten 
av WEEE som har samlats in i enlighet 
med artiklarna 5 och 6 under ett visst år i 
medlemsstaten, uttryckt som en 
procentandel av den genomsnittliga vikten 
av elektriska och elektroniska produkter 
som har släppts ut på marknaden i 
medlemsstaten under de tre föregående 
åren. Uppsamlingsnivån ska uppnås årligen 
med början 2016. Innan detta datum ska 
en insamlingsnivå på minst 4 kg per 
invånare och år tillämpas.

Or. en

Motivering

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
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situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. Until the new 
targets become applicable, the currently effective collection rate shall be extended. The 
reference years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Ändringsförslag 138
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att fastslå att den lägsta 
insamlingsnivån har uppnåtts ska 
medlemsstaterna se till att information om 
WEEE som 
– lämnas in till insamlingsanläggningar i 
enlighet med artikel 5.2 a,
– lämnas in till distributörerna i enlighet 
med artikel 5.2 b,
– samlas in och behandlas separat eller 
transporteras av tillverkare eller tredje
part som handlar för deras räkning eller
– samlas in och behandlas separat eller 
repareras eller transporteras på annat sätt 
av andra WEEE aktörer,
kostnadsfritt anmäls till medlemsstaterna 
årligen.

Or. en
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Ändringsförslag 139
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att 
en lägsta insamlingsnivå på 45 % för 
lampor som innehåller kvicksilver uppnås 
från och med 2016. Insamlingsnivån ska 
beräknas på grundval av den totala vikten 
av lampor som innehåller kvicksilver och 
som har samlats in under ett visst år i 
medlemsstaten uttryckt som en 
procentandel av den genomsnittliga vikten 
av lampor som innehåller kvicksilver och 
som har släppts ut på marknaden i 
medlemsstaten under de tre föregående 
åren. Från och med 2012 till slutet av 
2015 ska medlemsstaterna sörja för att det 
genom samma beräkning årligen uppnås 
en lägsta insamlingsnivå på 30 %.

Or. de

Ändringsförslag 140
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
distributörer som inte kan påvisa att en 
tillverkare av EEE uppfyller sina 
ekonomiska eller förfarandemässiga 
skyldigheter för dessa apparater, själv 
uppfyller dessa skyldigheter eller ser till att 
de uppfylls, innan distributören säljer 
produkten vidare.

Or. de
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Motivering

Medlemsstaterna ska se till att tillverkarna tar sitt ansvar för insamling och 
materialåtervinning. Samtidigt bör försäljarna ges ett incitament.

Ändringsförslag 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att en 
separat lägsta insamlingsnivå införs för 
lampor som omfattas av kategori 3 i 
bilaga I. Tillverkare av kategori 3-lampor 
bör uppnå följande insamlingsnivåer:
a) 30 % fr.o.m. 2012
b) 45 % fr.o.m. 2016
uttryckt som en procentandel av den 
genomsnittliga vikten av elektriska och 
elektroniska produkter som har släppts ut 
på marknaden i medlemsstaten under de 
tre föregående åren.

Or. en

Motivering

Jämfört med nästan alla andra marknader för EEE är marknaden för lågenergilampor inte 
mättad. Under de kommande åren kommer konsumenterna att ersätta sina gamla glödlampor 
med nya lågenergilampor. Dessa lampor har en livslängd på över fem år. Det är därför inte 
möjligt att uppnå en insamlingsnivå på 65 % på grundval av lampor som sålts under de tre 
föregående åren. En separat insamlingsnivå ger också incitament till att samla in 
kategori 3-lampor som annars kanske skulle ha glömts bort i insamlingsprocessen på grund 
av sin ringa vikt.
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Ändringsförslag 142
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att fastslå att den lägsta 
insamlingsnivån har uppnåtts ska 
medlemsstaterna se till att information om 
WEEE som för deras räkning
– lämnas in till insamlingsanläggningar i 
enlighet med artikel 5.2 a,
– lämnas in till distributörerna i enlighet 
med artikel 5.2 b,
– samlas in och behandlas separat eller 
transporteras av tillverkare eller tredje 
part eller 
– samlas in separat på annat sätt 
kostnadsfritt anmäls till medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Godtar föredragandens ändringsförslag men lägger extra tonvikt på tillverkarnas ansvar och 
att det måste finnas ett avtal med tredje part som överlämnar insamlat WEEE till dem. Att 
man inte lyckats iaktta detta krav i synnerhet i Storbritannien undergräver genomförandet av 
direktivet i detta land.

Ändringsförslag 143
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. För att fastslå att den lägsta 
insamlingsnivån har uppnåtts ska 
medlemsstaterna se till att information om 
WEEE som 
– lämnas in till insamlingsanläggningar i 



AM\808628SV.doc 81/100 PE439.856v01-00

SV

enlighet med artikel 5.2 a,
– lämnas in till distributörerna i enlighet 
med artikel 5.2 b,
– samlas in och behandlas separat eller 
transporteras av tillverkare eller tredje 
part som handlar för deras räkning eller
– samlas in och behandlas separat eller 
repareras eller transporteras på annat sätt
av andra WEEE-aktörer, kostnadsfritt 
anmäls till medlemsstaterna årligen.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att insamlingsnivåerna nås och de måste anmäla den 
insamlade och behandlade mängden av WEEE, inbegripet de mängder som förberetts för 
återanvändning, i enlighet med artikel 16.5. Av denna anledning är det viktigt att allt separat 
insamlat material anmäls till medlemsstaterna, även det material som samlats in av andra 
WEEE-aktörer än tillverkarna och tredje part som uppdragits att handla på deras vägnar. 
Detta gör det också lättare att kontrollera avfallsflödena.

Ändringsförslag 144
José Manuel Fernandes

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna bör årligen 
rapportera till kommissionen om
– mängden WEEE som genererats i 
medlemsstaten under föregående år, i 
enlighet med den gemensamma metoden 
som fastställts i punkt 3, 
– mängden WEEE som samlats in i 
medlemsstaten under föregående år, 
– mängden WEEE som släpps ut på 
marknaden under föregående år och 
mängden WEEE som förs in och ut ur 
medlemsstaten,
– en uppskattning av mängden WEEE 
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som behandlas eller deponeras på fel sätt 
eller som exporteras olagligt under 
följande år.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör, så långt detta är möjligt, komplettera sina uppgifter med andra 
upplysningar, exempelvis att WEEE inte hanterats på rätt sätt (som deponerats, dumpats eller 
transporterats olagligt).

Ändringsförslag 145
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska årligen 
rapportera till kommissionen om
– mängden WEEE som genererats i 
medlemsstaten under föregående år, i 
enlighet med den gemensamma metoden 
som fastställts i punkt 3, 
– mängden WEEE som samlats in i 
medlemsstaten under föregående år, 
– mängden EEE som släppts ut på 
marknaden under föregående år, plus 
minus den mängd EEE som förts in och 
ut ur medlemsstaten,
– en uppskattning av mängden WEEE 
som behandlats eller deponerats på fel 
sätt eller som exporterats olagligt under 
föregående år.

Or. en
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Ändringsförslag 146
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska årligen 
rapportera till kommissionen om
– mängden WEEE som genererats i 
medlemsstaten under föregående år, i 
enlighet med den gemensamma metoden 
som fastställts i punkt 3, 
– mängden WEEE som samlats in i 
medlemsstaten under föregående år, 
– mängden EEE som släppts ut på 
marknaden under föregående år, plus 
minus den mängd EEE förts in och ut ur 
medlemsstaten,
– en uppskattning av mängden WEEE 
som behandlats eller deponerats på fel 
sätt eller som exporterats olagligt under 
föregående år.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör övervaka WEEE, följa flödena och rapportera varje år. 
Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om följande: Den mängd WEEE som 
samlats in, den mängd EEE som släppts ut på marknaden och den mängd WEEE som 
behandlats och vidarebefordrats till de olika kanalerna.

Medlemsstaterna bör även genomföra studier för att fastställa mängden WEEE som 
genereras, vilken beräknas genom att man samlar in uppgifter som den totala vikten av 
WEEE som genereras per år.

Detta bör så långt det är möjligt kompletteras med andra användbara uppgifter såsom 
uppgifter om WEEE som hanteras på fel sätt.
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Ändringsförslag 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska årligen 
rapportera till kommissionen om
– mängden WEEE som genererats i 
medlemsstaten under föregående år, i 
enlighet med den gemensamma metoden 
som fastställts i punkt 3, 
– mängden WEEE som samlats in i 
medlemsstaten under föregående år, 
– mängden EEE som släppts ut på 
marknaden i medlemsstaten under 
föregående år, plus minus den mängd 
EEE som förts in och ut ur 
medlemsstaten,
– en uppskattning av mängden WEEE 
som behandlats eller deponerats på fel 
sätt eller som exporterats olagligt under 
föregående år.

Or. en

Motivering

För att få en klar bild över EEE- och WEEE-flödena på gemenskapsnivå samt för att kunna 
fortsätta att upptäcka kryphål i övervakningen är der viktigt att medlemsstaterna samlar in 
uppgifter om de olika stegen i produkternas livscykler samt de rörelser över gränserna som 
de gör.

Ändringsförslag 148
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska fastställas en gemensam metod 3. Det ska senast den 31 juli 2011
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för beräkning av den totala vikten för de 
elektriska och elektroniska produkter som 
släpps ut på en nationell marknad.

fastställas en gemensam metod för 
beräkning av den totala vikten för de 
elektriska och elektroniska produkter som 
släpps ut på en nationell marknad.

Or. en

Motivering

Det behövs bindande tidsfrister för att klargöra rättsläget samt för att se till att de 
gemensamma metoderna efterlevs.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska fastställas en gemensam metod 
för beräkning av den totala vikten för de 
elektriska och elektroniska produkter som 
släpps ut på en nationell marknad.

3. Det ska senast 2014 fastställas en 
gemensam metod för beräkning av
mängden WEEE som genereras (uttryckt i 
vikt och i enheter) i varje medlemsstat.

Or. en

Motivering

För att kunna jämföra hur medlemsstaterna fortskrider med arbetet och i vilken omfattning 
målen uppnås är det nödvändigt att dessa mål bygger på en gemensam metod. Det skapar 
även jämlika förhållanden mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 150
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska fastställas en gemensam metod 
för beräkning av den totala vikten för de 

3. För att se till att insamlingssystemen 
fungerar effektivt ska kommissionen, med 
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elektriska och elektroniska produkter som 
släpps ut på en nationell marknad.

hjälp av delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 18a-c, anta en gemensam 
metod för beräkning av den totala vikten 
för de elektriska och elektroniska produkter 
som släpps ut på en nationell marknad.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 18.3.

Or. en

Motivering

Med hjälp av det här ändringsförslaget anpassas det gamla kommittéförfarandet till det nya 
förfarandet i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 151
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska fastställas en gemensam metod 
för beräkning av den totala vikten för de 
elektriska och elektroniska produkter som 
släpps ut på en nationell marknad.

3. Det ska senast 2012 fastställas en 
gemensam metod för beräkning av
mängden WEEE som genereras, uttryckt i 
vikt, i varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 152
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska fastställas en gemensam metod 
för beräkning av den totala vikten för de 
elektriska och elektroniska produkter som 

3. Det ska senast 2014 fastställas en 
gemensam metod för beräkning av
mängden WEEE som genereras (uttryckt i 
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släpps ut på en nationell marknad. vikt och i enheter) i varje medlemsstat.

Or. en

Motivering

Förtydligande av tidsfrist och mål.

Ändringsförslag 153
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska fastställas en gemensam metod 
för beräkning av den totala vikten för de 
elektriska och elektroniska produkter som 
släpps ut på en nationell marknad.

3. Det ska senast 2014 fastställas en 
gemensam metod för beräkning av
mängden WEEE som genereras (uttryckt i 
vikt och i enheter) i varje medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det behövs en tydlig metod.

Ändringsförslag 154
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa en separat 
insamlingsnivå för kyl- och 

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa separata 
insamlingsnivåer, särskilt för utrustning 
som innehåller ozonnedbrytande ämnen 
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frysutrustning. eller ämnen som påverkar den globala 
uppvärmningen såsom kyl- och 
frysapparater, mindre apparater (bland 
annat leksaker, apparater som innehåller 
batterier eller ackumulatorer) samt 
utrustning som innehåller kvicksilver 
såsom lågenergilampor.

Or. en

Motivering

Särskilda mål ska fastställas för mindre apparater och de farligaste avfallsflödena. 

På grund av deras farliga innehåll bör man sätta upp särskilda mål för avfall från kyl- och 
frysutrustning samt för lampor som innehåller kvicksilver.  Det måste fastställas särskilda 
mål för avfallsflöden från mindre apparater och lampor så att man uppmärksammar 
insamling samt övergång från avfallsdeponering eftersom det finns en risk att de minsta 
apparaterna fortsätter att hamna i de vanliga hushållssoporna om de inte särskilt 
uppmärksammas.

Ändringsförslag 155
José Manuel Fernandes

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa en separat 
insamlingsnivå för kyl- och frysutrustning.

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa en separat 
insamlingsnivå, i synnerhet för utrustning 
som innehåller ozonnedbrytande ämnen 
eller ämnen som påverkar den globala 
uppvärmningen såsom kyl- och 
frysapparater, mindre apparater (bland 
annat leksaker, apparater som innehåller 
batterier eller ackumulatorer) samt 
utrustning som innehåller kvicksilver 
såsom lågenergilampor.
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Or. en

Motivering

Avfall från kyl- och frysutrustning, liksom från lampor som innehåller kvicksilver bör 
analyseras separat på grund av sitt farliga innehåll. Det finns annars risk för att dessa 
mindre apparater även i fortsättningen hamnar i de vanliga hushållssoporna.

Ändringsförslag 156
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa en separat 
insamlingsnivå för kyl- och frysutrustning.

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa separata 
insamlingsnivåer för utrustning som 
omfattas av bilaga I till direktiv 
20xx/xx/EG, i synnerhet för kyl- och 
frysutrustning samt för lampor som 
innehåller kvicksilver.

Or. en

Motivering

Det bör fastställas separata mål för mindre apparater och de farligaste avfallsflödena. Om de 
inte tas om hand separat finns det stor risk för att de minsta apparaterna många gånger 
fortsätter att hamna i hushållssoporna med det vanliga avfallet. Möjligheten att fastställa 
särskilda mål för andra kategorier av WEEE bör finnas kvar där separata målsättningar för 
andra kategorier av utrustning kan ge ett ökat miljöskydd.
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Ändringsförslag 157
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa en separat 
insamlingsnivå för kyl- och frysutrustning.

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa en separat 
insamlingsnivå för kyl- och frysutrustning, 
lampor som innehåller kvicksilver och 
mindre apparater.

Or. en

Motivering

Lampor som innehåller kvicksilver utgör en fara för hälsan och miljön. För närvarande 
uppnås inte höga insamlingsnivåer för lampor i alla länder, i synnerhet på grund av deras 
låga vikt. Av denna anledning, och med tanke på de miljömässiga kraven, bör man överväga 
ett separat insamlingsnivåer för dessa lampor. Detsamma bör gälla mindre apparater som 
ofta innehåller farliga substanser, men som ofta hamnar i det vanliga avfallsflödet.

Ändringsförslag 158
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa en separat 

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa en separat 
insamlingsnivå för utrustning som 



AM\808628SV.doc 91/100 PE439.856v01-00

SV

insamlingsnivå för kyl- och frysutrustning. innehåller ozonnedbrytande ämnen eller 
ämnen som påverkar den globala 
uppvärmningen såsom kyl- och 
frysapparater, mindre apparater (bland 
annat leksaker, apparater som innehåller 
batterier eller ackumulatorer) samt 
utrustning som innehåller kvicksilver 
såsom lågenergilampor.

Or. en

Motivering

Det behövs särskilda insamlingsnivåer för produkter som innehåller farliga ämnen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa en separat 
insamlingsnivå för kyl- och 
frysutrustning.

4. Senast den 31 december 2012 ska 
Europaparlamentet och rådet se över den 
insamlingsnivå och det måldatum som 
avses i punkt 1 och i samband därmed ska 
de också, på grundval av en rapport från 
kommissionen, vilken om så är lämpligt 
ska åtföljas av ett förslag, undersöka 
möjligheten att fastställa separata 
insamlingsnivåer, i synnerhet för 
utrustning som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen eller ämnen som 
påverkar den globala uppvärmningen 
såsom kyl- och frysapparater, utrustning 
som innehåller kvicksilver såsom 
lågenergilampor samt mindre apparater 
(bland annat leksaker, apparater som 
innehåller batterier eller ackumulatorer).

Or. en
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Motivering

Kyl- och frysutrustning, lampor som innehåller kvicksilver och mindre apparater såsom 
leksaker, mobiltelefoner, bärbara datorer osv. innehåller farliga substanser och/eller 
råmaterial som det råder brist på. Av miljö- och hälsoskäl samt för en sund resurshantering 
behövs separata insamlingsnivåer, och de bör tillämpas tidigare än för de övriga 
apparaterna inom ramen för detta direktiv.

Ändringsförslag 160
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att allt 
separat insamlat WEEE behandlas.

1. Medlemsstaterna ska se till att allt 
separat insamlat WEEE behandlas. 
Kommissionen ska påskynda utvecklingen 
av harmoniserade standarder för 
insamling, behandling och 
materialåtervinning av WEEE, i 
synnerhet genom att delegera uppgiften 
till Europeiska 
standardiseringskommittén, så att 
harmoniserade standarder utvecklas inom 
12 månader efter detta direktivs 
ikraftträdande.
Dessa standarder ska inrättas på grundval 
av metoder som ska utvecklas för 
granskning av produkters egenskaper 
efter det att de tjänat ut, och med hänsyn 
till nedmontering, användbarhet samt 
minskning av farliga substanser.
Handel med organisationer som inte 
registrerats eller tilldelats tillstånd, och 
som därför inte kan granskas, kommer att 
förbjudas. 

Or. de

Motivering

Ett av målen med direktivet är att stoppa illegal handel med och export av WEEE. Det måste 
därför framgå tydligt att endast organisationer som ingår i den officiella kedjan får delta i 
insamlingen och återvinningen.
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Ändringsförslag 161
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att allt 
separat insamlat WEEE behandlas.

1. Medlemsstaterna ska se till att allt 
separat insamlat WEEE behandlas. 
Kommissionen ska uppmuntra 
utvecklingen av harmoniserade 
standarder för insamling, behandling och 
materialåtervinning av WEEE, i 
synnerhet genom att delegera uppgiften 
till Europeiska 
standardiseringskommittén. Hänvisningar 
till sådana harmoniserade standarder ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och denna förteckning 
ska uppdateras regelbundet.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör uppmuntra utvecklingen av standarder.

Ändringsförslag 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att allt 
separat insamlat WEEE behandlas.

1. Medlemsstaterna ska se till att allt 
separat insamlat WEEE behandlas. 
Kommissionen ska driva på utvecklingen 
av harmoniserade standarder för 
insamling, behandling och 
materialåtervinning av WEEE, vilka ska 
finnas tillgängliga senast 12 månader 
efter det att detta direktiv har trätt ikraft, i 
synnerhet genom att delegera uppgiften 
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till Europeiska 
standardiseringskommittén. Dessa 
standarder ska omfatta metoder för 
utvärdering av uttjänta produkters 
egenskaper enligt artikel 4, bland annat 
lätthet vid nedmontering, återvinning av 
knappa strategiska resurser, 
återanvändbarhet och minskning av 
utsläpp av farliga ämnen.

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).

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att allt 
separat insamlat WEEE behandlas.

1. Medlemsstaterna ska se till att allt 
separat insamlat WEEE behandlas i 
enlighet med prioriteringsordningen för 
avfallshierarkin som fastställdes i direktiv 
2008/98/EG. För att prioritera 
förberedelse för återanvändning ska en 
kontroll genomföras före varje 
behandling för att fastställa om WEEE 
eller deras enskilda komponenter kan 
återanvändas.  Denna kontroll ska 
genomföras av ackrediterade reparations-
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och återanvändningscentraler, inrättade i 
enlighet med artikel 11.1 och Bilaga IV i 
direktiv 2008/98/EG, eller av likvärdigt 
kvalificerad personal.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att insamlingen och behandlingen av WEEE sker med bästa möjliga teknik 
(BAT) men även att den avfallshierarki som inrättades genom ramdirektivet om avfall 
(2008/98/EG) följs. Enligt avfallshierarkin ska separat insamlad WEEE prioriteras för 
förberedelse för återanvändning och, bara när det inte kan återanvändas, behandlas för 
återvinning, energiutvinning eller bortskaffande. En obligatorisk kontroll av 
återanvändbarheten är en lämplig åtgärd. För att detta ska ske på korrekt sätt ska 
behandlingsanläggningarna antingen använda likvärdigt kvalificerad personal eller låta en 
ackrediterad återanvändningscentral stå för kontroll och sortering.

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska utarbeta 
harmoniserade standarder för insamling, 
behandling och återvinning av WEEE 
och 12 månader efter att detta direktiv 
träder i kraft ska Europeiska 
standardiseringskommittén ges i uppdrag 
att genomföra detta. Dessa standarder ska 
omfatta metoder för utvärdering av 
uttjänta produkters egenskaper enligt 
artikel 4, särskilt vad gäller lätthet vid 
nedmontering, återanvändbarhet och 
minskade utsläpp av farliga ämnen.

Or. en

Motivering

Det finns kvalitetsskillnader när det gäller hur effektivt återvinningsresurserna behandlas. 
Olika standarder leder till snedvriden konkurrens, och därför behöver vi lika 
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konkurrensvillkor. De nya standarderna ska användas som påtryckningsmedel för ekodesign 
för uttjänta produkter och inte bara hänvisa till gällande återvinningsmetoder. E-Steward-
standarden för ansvarsfull återvinning och återanvändning av EE®, WEEE-standarderna för 
märkning samt rekommendationerna för standarder i Europeiska standardiseringskommitténs 
vägledning om miljöaspekter av uttjänta produktstandarder kan användas här.

Ändringsförslag 165
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid sidan av avlägsnande av alla 
vätskor ska behandlingen omfatta varje 
manuell, mekanisk, kemisk eller 
metallurgisk behandling som resulterar i 
att farliga ämnen, beredningar och 
komponenter under 
behandlingsprocessen avlägsnas så 
fullständigt som detta är tekniskt 
genomförbart under första möjliga fas i 
återvinningsprocessen. Avlägsnandet ska 
ske innan andra behandlingsprocesser 
genomförs, vilka skulle kunna leda till 
spridning av farliga komponenter. 
Fragmentering betraktas inte som 
avlägsnande.

Or. de

Motivering

Fragmentering är inte ett lämpligt sätt att isolera farliga substanser och ge dem en riktig 
behandling.
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Ändringsförslag 166
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Behandlingen ska maximera 
återvinningen av strategiska råvaror 
enligt artikel 3.

Or. en

Motivering

Felaktigt genomförd återvinning av WEEE leder till betydande förluster av strategiska 
råvaror. Behandlingen bör utökas så att dessa material kan återvinnas och därmed trygga 
försörjningen av dem.

Ändringsförslag 167
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bilaga II får ändras för att införa annan 
behandlingsteknik som säkerställer samma 
skyddsnivå för människors hälsa och för 
miljön.

4. För att införa annan behandlingsteknik 
som säkerställer samma skyddsnivå för 
människors hälsa och för miljön ska 
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 18a, 18b och 18c, 
anta ändringar av bilaga II. 
Kommissionen ska snarast möjligt bedöma 
om noteringen om kretskort i 
mobiltelefoner och bildskärmar med 
flytande kristaller ska ändras.

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 18.3. Kommissionen 
ska snarast möjligt bedöma om noteringen 
om kretskort i mobiltelefoner och 
bildskärmar med flytande kristaller ska 
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ändras.

Or. en

Motivering

Denna ändring anpassar det gamla så kallade kommittéförfarandet till det nya förfarandet i 
artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 168
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
inrättningar eller företag som utför 
behandlingsverksamhet får tillstånd från 
behöriga myndigheter, i enlighet med 
artikel 23 i direktiv 2008/xx/EG om avfall.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
inrättningar eller företag som utför 
behandlingsverksamhet registreras och får 
tillstånd från behöriga myndigheter, i 
enlighet med artikel 23 i direktiv 
2008/xx/EG om avfall. Transaktioner med 
inrättningar som inte är registrerade eller 
saknar tillstånd ska vara förbjudna.

Or. en

Motivering

Syftet med denna artikel är att säkerställa att insamling och behandling av WEEE sker via 
officiella vägar. Ett förbud av alla WEEE-transaktioner med aktörer i avfallskedjan som inte 
erkänts officiellt skulle ge medlemsstaterna möjlighet till ordentlig övervakning och kontroll 
av efterlevnaden.

Ändringsförslag 169
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. WEEE som exporteras utanför 
gemenskapen i enlighet med förordning

2. WEEE som exporteras utanför 
gemenskapen i enlighet med förordning
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(EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, 
och kommissionens förordning (EG) nr 
1418/2007 av den 29 november 2007 om 
export för återvinning av visst avfall som 
förtecknas i bilaga III eller IIIA till 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1013/2006 till vissa länder som 
inte omfattas av OECD-beslutet om 
kontroll av gränsöverskridande transporter 
av avfall, ska bara räknas som ett 
uppfyllande av skyldigheterna och målen i 
artikel 11 i detta direktiv om exportören 
kan bevisa att behandlingen skedde under 
förhållanden som motsvarar kraven i detta 
direktiv.

(EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, 
och kommissionens förordning (EG) nr 
1418/2007 av den 29 november 2007 om 
export för återvinning av visst avfall som 
förtecknas i bilaga III eller IIIA till 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1013/2006 till vissa länder som 
inte omfattas av OECD-beslutet om 
kontroll av gränsöverskridande transporter 
av avfall, ska bara ske om exportören kan 
bevisa att återvinningen skedde under 
förhållanden som motsvarar kraven i detta 
direktiv, särskilt bilagorna II och III.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om att transporten av WEEE inte längre ska vara avhängig av om 
återvinningskraven uppfylls i enlighet med direktivet, utan att i stället knyta möjligheterna till 
export av WEEE enbart till de krav som ställs under behandlingsfasen, innebär ett steg 
tillbaka. Återvinningen av avfall ska alltid överensstämma med de standarder som fastställs i 
direktivet, både innanför och utanför gemenskapsgränserna.

Ändringsförslag 170
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska inte tillåta 
transport av någon enda elektrisk och 
elektronisk produkt avsedd för 
återanvändning såvida inte en 
identifierbar fysisk eller juridisk person 
har utfärdat ett certifikat som intygar att 
den är funktionsduglig och att detta styrks 
genom en märkning.

Or. en
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Motivering

Stora mängder WEEE fraktas utomlands för nedmontering under oacceptabla förhållanden 
under förevändning att de är funktionsdugliga och avsedda för återanvändning. Ett krav på 
att alla enskilda produkter som är avsedda för återanvändning ska ha ett certifikat som 
intygar att de är funktionsdugliga skulle avskräcka från olagliga transporter och möjliggöra 
att lagöverträdare åtalas.

Ändringsförslag 171
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska fastställas
tillämpningsföreskrifter för punkterna 1 
och 2, särskilt kriterier för att bedöma 
huruvida det föreligger likvärdiga villkor.

3. För att tillåta att 
behandlingsverksamhet bedrivs utanför 
gemenskapen på likvärdig skyddsnivå ska 
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 18a, 18b och 18c, 
anta tillämpningsföreskrifter för punkterna 
1 och 2, särskilt kriterier för att bedöma 
huruvida det föreligger likvärdiga villkor.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 18.3.

Or. en

Motivering

Denna ändring anpassar det gamla så kallade kommittéförfarandet till det nya förfarandet i 
artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


