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Ændringsforslag 172
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Med hensyn til alt WEEE, der er 
indsamlet særskilt og sendt til behandling i 
henhold til artikel 8, 9 og 10 eller til 
forberedelse med henblik på genbrug,
sørger medlemsstaterne for, at 
producenterne senest den 31. december 
2011 opfylder følgende minimumsmål:

12. Med hensyn til alt WEEE, der er 
indsamlet særskilt og sendt til behandling i 
henhold til artikel 8, 9 og 10 eller til 
forberedelse med henblik på genbrug,
sørger medlemsstaterne for, at producenter
og alle andre WEEE-aktører senest den 
31. december 2011 opfylder følgende mål:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 173
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for WEEE, der henhører under kategori 
1 og 10 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF 
(RoHS)

a) for WEEE, der henhører under kategori 
1 og 10 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF 
(RoHS)

– 85 % skal nyttiggøres, og – 85 % skal nyttiggøres, og

– 80 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes

– 80 % af komponenter, materialer og 
stoffer deri skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes

Or. en
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Begrundelse

Ikke alle dele af elektriske eller elektroniske apparater kan nyttiggøres og/eller 
genanvendes. Målet bør være en procentsats af, hvad det er muligt at opnå.

Ændringsforslag 174
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for WEEE, der henhører under kategori 
1 og 10 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF 
(RoHS)

a) for WEEE, der henhører under kategori 
1 og 10 i bilag IA til dette direktiv

– 85 % skal nyttiggøres, og – 85 % skal nyttiggøres, og

– 80 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes

– 80 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes

Or. en

Begrundelse

Ikke alle dele af elektriske eller elektroniske apparater kan nyttiggøres og/eller genanvendes.
Målet bør være en procentsats af, hvad det er muligt at opnå.

Ændringsforslag 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for WEEE, der henhører under kategori 
1 og 10 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF 
(RoHS)

a) for WEEE, der henhører under kategori 
1 og 4 i bilag IA

– 85 % skal nyttiggøres, og – 85 % skal nyttiggøres, 
– 80 % skal forberedes med henblik på – 75 % skal genanvendes, og
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genbrug og genanvendes
– 5 % skal forberedes med henblik på 
genbrug

Or. en

Begrundelse

Genbrug bør gå forud for genanvendelse og nyttiggørelse. En maksimering af potentialet for 
genbrug (anslået mellem 5 og 20 %) kan ikke ske, ved at målene for genbrug indarbejdes som 
en del af et kombineret genbrugs- og genanvendelsesmål, fordi producenterne vil kunne nå 
målet ved kun at genanvende og som konsekvens deraf fortsat kunne overse mulighederne for 
genbrug. Eftersom indførelsen af et separat mål for genbrug vil være nyt, virker 5 % rimeligt.

Ændringsforslag 176
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for WEEE, der henhører under kategori 
1 og 10 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF 
(RoHS)

a) for WEEE, der henhører under kategori 
1 og 10 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF 
(RoHS)

– 85 % skal nyttiggøres, og – 85 % skal nyttiggøres, og

– 75 % skal genanvendes, og– 80 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes – 5 % skal forberedes med henblik på 

genbrug 

Or. en

Ændringsforslag 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for WEEE, der henhører under kategori b) for WEEE, der henhører under kategori
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3 og 4 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF
(RoHS) 

2 i bilag IA

– 80 % skal nyttiggøres, og – 80 % skal nyttiggøres,
– 70 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes 

– 65 % skal genanvendes og

– 5 % skal forberedes med henblik på 
genbrug

Or. en

Begrundelse

Genbrug bør gå forud for genanvendelse og nyttiggørelse. En maksimering af potentialet for 
genbrug (anslået mellem 5 og 20 %) kan ikke ske, ved at målene for genbrug indarbejdes som 
en del af et kombineret genbrugs- og genanvendelsesmål, fordi producenterne vil kunne nå 
målet ved kun at genanvende og som konsekvens deraf fortsat kunne overse mulighederne for 
genbrug. Eftersom indførelsen af et separat mål for genbrug vil være nyt, virker 5 % rimeligt.

Ændringsforslag 178
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for WEEE, der henhører under kategori 
3 og 4 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF 
(RoHS) 

b) for WEEE, der henhører under kategori 
3 og 4 i bilag IA i dette direktiv 20x

– 80 % skal nyttiggøres, og – 80 % skal nyttiggøres, og

– 70 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes 

– 70 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes 

Or. en

Begrundelse

WEEE-direktivets anvendelsesområde bør defineres klart i selve WEEE-direktivet uden 
krydshenvisning til visse bestemmelser i RoHS for at undgå juridisk usikkerhed.
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Ændringsforslag 179
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for WEEE, der henhører under kategori 
3 og 4 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF 
(RoHS) 

b) for WEEE, der henhører under kategori 
3 og 4 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF 
(RoHS) 

– 80 % skal nyttiggøres, og – 80 % skal nyttiggøres, og

– 70 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes 

– 70 % af komponenter, materialer og 
stoffer deri skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes 

Or. en

Begrundelse

Ikke alle dele af elektriske eller elektroniske apparater kan nyttiggøres og/eller genanvendes. 
Målet bør være en procentsats af, hvad det er muligt at opnå.

Ændringsforslag 180
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for WEEE, der henhører under kategori 
3 og 4 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF 
(RoHS) 

b) for WEEE, der henhører under kategori 
3 og 4 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF 
(RoHS) 

– 80 % skal nyttiggøres, og – 80 % skal nyttiggøres, og
– 70 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes 

– 65 % skal genanvendes, og

– 5 % skal forberedes med henblik på 
genbrug

Or. en
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Ændringsforslag 181
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for WEEE, der henhører under kategori 
2, 5, 6, 7, 8 og 9 i bilag I til direktiv 
20xx/xx/EF (RoHS) 

c) for WEEE, der henhører under kategori 
2, 5, 6, 7, 8 og 9 i bilag I til direktiv 
20xx/xx/EF (RoHS) 

– 75 % skal nyttiggøres, og – 75 % skal nyttiggøres, og
55 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes

55 % af komponenter, materialer og 
stoffer deri skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes

Or. en

Begrundelse

Ikke alle dele af elektriske eller elektroniske apparater kan nyttiggøres og/eller genanvendes. 
Målet bør være en procentsats af, hvad det er muligt at opnå.

Ændringsforslag 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for WEEE, der henhører under kategori
2, 5, 6, 7, 8 og 9 i bilag I til direktiv 
20xx/xx/EF (RoHS) 

c) for WEEE, der henhører under kategori
5 i bilag IA

– 75 % skal nyttiggøres, og – 75 % skal nyttiggøres, og
– 55 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes

– 50 % skal genanvendes

– 5 % skal forberedes med henblik på 
genbrug 
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Or. en

Begrundelse

Genbrug bør gå forud for genanvendelse og nyttiggørelse. En maksimering af potentialet for 
genbrug (anslået mellem 5 og 20 %) kan ikke ske, ved at målene for genbrug indarbejdes som 
en del af et kombineret genbrugs- og genanvendelsesmål, fordi producenterne vil kunne nå 
målet ved kun at genanvende og som konsekvens deraf fortsat kunne overse mulighederne for 
genbrug. Eftersom indførelsen af et separat mål for genbrug vil være nyt, virker 5 % rimeligt.

Ændringsforslag 183
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 11– stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for WEEE, der henhører under kategori 
2, 5, 6, 7, 8 og 9 i bilag I til direktiv 
20xx/xx/EF (RoHS) 

c) for WEEE, der henhører under kategori 
2, 5, 6, 7, 8 og 9 i bilag I til direktiv 
20xx/xx/EF (RoHS) 

– 75 % skal nyttiggøres, og – 75 % skal nyttiggøres, og
– 55 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes

– 50 % skal genanvendes, og

– 5 % skal forberedes med henblik på 
genbrug 

Or. en

Ændringsforslag 184
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for gasudladningslamper skal 85 % 
forberedes med henblik på genbrug og 
genanvendes.

d) for gasudladningslamper skal 85 % af 
komponenter, materialer og stoffer deri 
forberedes med henblik på genbrug og 
genanvendes.
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Or. en

Begrundelse

Ikke alle dele af elektriske eller elektroniske apparater kan nyttiggøres og/eller genanvendes. 
Målet bør være en procentsats af, hvad det er muligt at opnå.

Ændringsforslag 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra - d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) for WEEE, der henhører under 
kategori 6 i bilag IA 
– 85 % skal nyttiggøres, 
– 75 % skal genanvendes, og 
– 5 % skal forberedes med henblik på 
genbrug 

Or. en

Begrundelse

Mindre it- og telekommunikationsudstyr såsom bærbare computere, elektroniske notesbøger 
og mobiltelefoner har korte livscykler, og nye modeller kommer konstant på markedet. De er 
foregangsprodukter i udviklingen mod høj genanvendelse, og på grund af knapheden på de 
kostbare råmaterialer indeni, bør de gives høje mål.

Indførelsen af et separat mål for genbrug vil være nyt, så 5 % virker rimeligt.
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Ændringsforslag 186
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) små apparater indeholdende 
værdifulde komponenter og ædelmetaller 
bør genanvendes med henblik på at 
nyttiggøre ædelmetallerne.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende at nyttiggøre ædelmetaller indeholdt i de små apparater. Det bør være et 
specifikt mål, når små apparater indsamles og genanvendes. Ellers er der en risiko for, at en 
vigtig vej til ressourcesikkerhed i EU ikke bliver styrket.

Ændringsforslag 187
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Disse mål beregnes som vægtprocent af 
særskilt indsamlet WEEE, der sendes til 
nyttiggørelsesvirksomheder.

2. Disse mål beregnes som vægtprocent af 
særskilt indsamlet WEEE, der sendes til 
nyttiggørelsesvirksomheder. Opbevaring, 
sortering og forbehandling på 
nyttiggørelsesanlæg indregnes ikke i 
beregningen af opfyldelsen af disse mål.

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at kun de endelige nyttiggørelsesoperationer regnes som nyttiggørelse. Ellers vil 
affald, der sendes til nyttiggørelsesanlæg, og som kun underkastes forbehandling såsom 
sortering og opbevaring, men senere deponeres, blive anset for at være nyttiggjort.
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Ændringsforslag 188
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Disse mål beregnes som vægtprocent af 
særskilt indsamlet WEEE, der sendes til 
nyttiggørelsesvirksomheder.

2. Disse mål beregnes som vægtprocent af 
særskilt indsamlet WEEE, der er blevet 
effektivt genbrugt, genanvendt eller 
nyttiggjort.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse forudsætter, at 100 % af det, der sendes til nyttiggørelse, faktisk bliver 
genbrugt, genanvendt eller nyttiggjort. Det er tydeligvis ikke tilfældet, eftersom der altid vil 
være noget, der ikke kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres fuldstændig. Målene bør 
derfor beregnes på grundlag af det, der faktisk genbruges, genanvendes eller nyttiggøres.

Ændringsforslag 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Disse mål beregnes som vægtprocent af 
særskilt indsamlet WEEE, der sendes til 
nyttiggørelsesvirksomheder.

2. Disse mål beregnes som vægtprocent af 
særskilt indsamlet WEEE, der sendes til 
nyttiggørelsesvirksomheder og effektivt 
genbruges, genanvendes og nyttiggøres.

Or. en

Begrundelse

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
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possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keep data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Ændringsforslag 190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Disse mål beregnes som vægtprocent af 
særskilt indsamlet WEEE, der sendes til 
nyttiggørelsesvirksomheder.

2. Disse mål beregnes som vægtprocent af 
særskilt indsamlet WEEE, der sendes til 
nyttiggørelsesvirksomheder. Opbevaring, 
sortering og forbehandling (bortset fra 
forberedelse til genbrug) skal ikke 
indregnes ved beregning af disse mål.

Or. en

Begrundelse

Den nye artikel 11, stk. 2, i det omarbejdede WEEE-direktiv er for upræcis til at sikre 
miljøfremmende opførsel. Det primære arbejde på et stort antal nyttiggørelsesvirksomheder i 
mange mindre medlemsstater indbefatter kun opbevaring, sortering og forbehandling i 
henhold til nyttiggørelsesoperation R12-R13 i affaldsdirektiv 2008/98/EF. De miljømæssige 
gevinster opnås ikke, før den "endelige" nyttiggørelsesoperation (R1-R11) har fundet sted.
Derfor bør målene og opfyldelsen af målene først udregnes for WEEE, der har gennemgået 
"endelig" nyttiggørelsesoperation.
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Ændringsforslag 191
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer med henblik på 
beregningen af disse mål, at producenter 
eller tredjemand, der handler på deres 
vegne, holder regnskab med WEEE-
massen og komponenter, materialer eller 
stoffer, når de ankommer til (input) og 
forlader (output) 
behandlingsvirksomheden, og/eller når de 
ankommer til (input) nyttiggørelses- eller
genanvendelsesvirksomheden.

3. Medlemsstaterne sikrer med henblik på 
beregningen af disse mål, at producenter 
eller tredjemand, der handler på deres 
vegne, holder regnskab med WEEE-
massen og komponenter, materialer eller 
stoffer, når de ankommer til (input) og 
forlader (output) 
behandlingsvirksomheden, og når de 
ankommer til (input) og forlader 
nyttiggørelses- eller 
genanvendelsesvirksomheden.

Or. en

Begrundelse

Dette vil sikre data om WEEE, der forlader virksomheden, og dermed en øget opmærksomhed 
på den endelige destination for sorteret/forbehandlet WEEE.

Ændringsforslag 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer med henblik på 
beregningen af disse mål, at producenter 
eller tredjemand, der handler på deres 
vegne, holder regnskab med WEEE-
massen og komponenter, materialer eller 
stoffer, når de ankommer til (input) og 
forlader (output) 
behandlingsvirksomheden, og/eller når de 
ankommer til (input) nyttiggørelses- eller 

3. Medlemsstaterne sikrer med henblik på 
beregningen af disse mål, at producenter 
eller tredjemand, der handler på deres 
vegne, holder regnskab med WEEE-
massen og komponenter, materialer eller 
stoffer, når de ankommer til (input) og 
forlader (output) 
behandlingsvirksomheden, og når de 
ankommer til (input) og forlader (output 
som samlet procentdel) nyttiggørelses-



AM\809098DA.doc 15/81 PE439.905v01-00

DA

genanvendelsesvirksomheden. eller genanvendelsesvirksomheden.

Or. en

Begrundelse

I dag kan målene opfyldes ved blot at udføre sortering og forbehandling på en R12-
genvindingsanlæg og så sende alle de sorterede WEEE-rester til de virkelige 
nyttiggørelsesoperationer på et andet genvindingsanlæg. Dette vil let kunne give en opnået 
nyttiggørelses-/genanvendelsesrate på 80 – 95 %, uanset hvad der sker med de sorterede 
WEEE-rester på det endelig genvindingsanlæg. Det bør ikke være tilladt kun at se på input og 
output i genvindingsanlæg af typen R12-13 til opfyldelse af målene. Den opnåede 
nyttiggørelse og genanvendelse i den endelig genvindingsanlæg bør tages i betragtning.

Ændringsforslag 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer med henblik på 
beregningen af disse mål, at producenter 
eller tredjemand, der handler på deres 
vegne, holder regnskab med WEEE-
massen og komponenter, materialer eller 
stoffer, når de ankommer til (input) og 
forlader (output) 
behandlingsvirksomheden, og/eller når de 
ankommer til (input) nyttiggørelses- eller
genanvendelsesvirksomheden.

3. Medlemsstaterne sikrer med henblik på 
beregningen af disse mål, at producenter 
eller tredjemand, der handler på deres 
vegne, holder regnskab med mængden af 
brugte EEE, WEEE, komponenter, 
materialer eller stoffer, når de ankommer 
til (input) og forlader (output) 
behandlingsvirksomheden, og/eller når de 
ankommer til (input) 
nyttiggørelsesvirksomheden.

Or. en

Begrundelse

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
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administrative burden, as any recycling facility already keeps data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Ændringsforslag 194
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at tage højde for nyskabelser 
inden for disse teknologier skal de 
udstyrskategorier, der henvises til i artikel 
11 og bilag 1A, gennemgås og opdateres 
hvert tredje år i form af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
18a, 18b og 18c.

Or. en

Begrundelse

WEEE-kategorier bør jævnligt gennemgås og opdateres. Fremskridt i 
genanvendelsesteknologier kan ændre de nødvendige indsamlingsgrupper for at optimere 
genanvendelse og give en renere genanvendelsesmateriale. Kategorier fastsat på grundlag af 
aktuel indsamlings- og behandlingspraksis kunne derfor blive en hindring for fornyelse.

Ændringsforslag 195
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Medlemsstaterne tilskynder i de relevante 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Desuden sikrer medlemsstaterne i de 
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tilfælde producenterne til at finansiere 
alle omkostninger i relation til 
indsamlingssteder til WEEE fra private 
husholdninger.

relevante tilfælde for at forbedre 
indsamlingen af WEEE, at der skaffes 
tilstrækkelige finansielle ressourcer i 
henhold til princippet om, at forureneren 
skal betale, (fra detailhandlere, 
forbrugere og producenter, men ikke 
skattebetalere) til at dække omkostninger 
til indsamling af WEEE fra husholdninger, 
herunder omkostningerne ved at drive 
indsamlingssteder og tilknyttede 
kampagner til at øge opmærksomheden 
om behandlingen af WEEE. Disse 
finansielle ressourcer skal kun være til 
rådighed for aktører, der er juridisk 
forpligtede til at indsamle WEEE. Hvor 
kommunale og private operatører, der er 
juridisk forpligtede til at fungere som 
indsamlingssteder, modtager fuld 
dækning af deres omkostninger, skal de
overdrage alt indsamlet WEEE til 
producenter eller 
producentansvarssystemer. 
Finansieringen af indsamling af WEEE 
fra husholdninger til indsamlingssteder 
bør ikke falde ind under det individuelle 
finansielle producentansvar i henhold til 
artikel 12, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design initiatives, which 
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EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.

Ændringsforslag 196
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Medlemsstaterne tilskynder i de relevante 
tilfælde producenterne til at finansiere 
alle omkostninger i relation til 
indsamlingssteder til WEEE fra private 
husholdninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 

Or. en

Begrundelse

Der er betydelige kvalitetsforskelle med hensyn til genanvendelse og derfor også med hensyn 
til, hvor effektivt ressourcerne håndteres. Desuden resulterer forskellige standarder i 
konkurrenceforvridning, hvilket betyder, at det er nødvendigt at skabe lige betingelser. De 
standarder, der skal udvikles, bør bruge miljøvenligt design som standard for udtjente 
produkter og ikke blot henvise til eksisterende genanvendelsespraksis.

Ændringsforslag 197
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
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WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Medlemsstaterne tilskynder i de relevante 
tilfælde producenterne til at finansiere 
alle omkostninger i relation til 
indsamlingssteder til WEEE fra private 
husholdninger.

WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Desuden sikrer medlemsstaterne i de 
relevante tilfælde for at forbedre 
indsamlingen af WEEE, at der skaffes 
tilstrækkelige finansielle ressourcer i 
henhold til princippet om, at forureneren 
skal betale, (hvor forureneren er 
detailhandler, forbruger og producenter, 
men ikke skattebetaleren) i det øjeblik, der 
sælges nyt EEE til at dække 
omkostningerne til indsamling af WEEE 
fra husholdninger, herunder 
omkostningerne ved at drive 
indsamlingssteder og tilknyttede 
kampagner til at øge opmærksomheden 
om behandlingen af WEEE. Disse 
finansielle ressourcer skal kun være til 
rådighed for aktører, der er juridisk 
forpligtede til at indsamle WEEE.

Hvor kommunale myndigheder og private 
indsamlingssteder får fuld dækning for 
deres omkostninger, skal de overdrage alt 
indsamlet WEEE til 
producentansvarssystemer.
Finansieringen af indsamling af WEEE 
fra husholdninger til indsamlingssteder 
bør ikke falde ind under det individuelle 
finansielle producentansvar i henhold til 
artikel 12, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

To increase the collection rate, it is important to have the Municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to MS to set the preferred system to raise the financial resources 
dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, the 
financial resources should be raised at the moment of selling new EEE.The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
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whole idea of this provision is to ensure that the Municipalities and other mandatory 
collectors would have the resources to increase the collection from household, ensure a 
handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid 
parallel suboptimal collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design 
initiatives, which EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the 
collection part.

Ændringsforslag 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Medlemsstaterne tilskynder i de relevante 
tilfælde producenterne til at finansiere alle 
omkostninger i relation til 
indsamlingssteder til WEEE fra private 
husholdninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Medlemsstaterne sikrer at producenterne 
finansierer alle omkostninger i relation til 
indsamling og indsamlingssteder til WEEE 
fra private husholdninger. Yderligere 
regler om beregningsmetoder med hensyn 
til omkostninger til indsamling og 
indsamlingssteder kan fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.
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Ændringsforslag 199
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Medlemsstaterne tilskynder i de relevante 
tilfælde producenterne til at finansiere alle 
omkostninger i relation til 
indsamlingssteder til WEEE fra private 
husholdninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Medlemsstaterne sikrer at producenterne 
finansierer alle omkostninger i relation til 
indsamling og indsamlingssteder til WEEE 
fra private husholdninger. Yderligere 
regler om beregningsmetoder med hensyn 
til omkostninger til indsamling og 
indsamlingssteder kan fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 200
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Medlemsstaterne tilskynder i de relevante 
tilfælde producenterne til at finansiere 
alle omkostninger i relation til 
indsamlingssteder til WEEE fra private 
husholdninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2, og 
som de får overdraget vederlagsfrit.

Or. en
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Ændringsforslag 201
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Medlemsstaterne tilskynder i de relevante 
tilfælde producenterne til at finansiere 
alle omkostninger i relation til 
indsamlingssteder til WEEE fra private 
husholdninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Desuden sikrer medlemsstaterne i 
samarbejde med de interesserede parter 
og producenterne, at der kollektivt 
vurderes muligheden for indførsel af en 
returkupon for de apparater, hvor der ses 
størst tab i forbindelse med ulovlig 
indsamling og afsendelse. Denne kupon 
skal følge produktet på dets emballage, 
den skal have en pengemæssig værdi, den 
skal være inkluderet i den oprindelige pris 
og kunne indløses på indsamlingsstedet. 
Omkostningerne til godtgørelsen påhviler 
producenterne.

Or. el

Begrundelse

Denne praksis har til formål at tilskynde forbrugerne til at returnere de anvendte apparater 
ved at vælge anerkendte indsamlingsveje, og samtidig gavner det producenterne, idet det gør 
det lettere at nå målet for indsamlingen.

Ændringsforslag 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 1. Medlemsstaterne sikrer, at 
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producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Medlemsstaterne tilskynder i de relevante 
tilfælde producenterne til at finansiere 
alle omkostninger i relation til 
indsamlingssteder til WEEE fra private 
husholdninger.

producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Desuden sikrer medlemsstaterne i de 
relevante tilfælde for at forbedre 
indsamlingen af WEEE, at der skaffes 
tilstrækkelige finansielle ressourcer i 
henhold til princippet om, at forureneren 
skal betale, (hvor forureneren skal forstås 
som detailhandlere, forbrugere og 
producenter, men ikke skattebetalerne) i 
det øjeblik, der sælges nyt EEE til at 
dække omkostningerne til indsamling af 
WEEE fra husholdninger, herunder 
omkostningerne ved at drive 
indsamlingssteder og tilknyttede 
kampagner til at øge opmærksomheden 
om behandlingen af WEEE. Disse 
finansielle ressourcer skal kun være til 
rådighed for aktører, der er juridisk 
forpligtede til at indsamle WEEE.

Hvor kommunale myndigheder og private 
indsamlingssteder får fuld dækning for 
deres omkostninger, skal de overdrage alt 
indsamlet WEEE til 
producentansvarssystemer.
Finansieringen af indsamling af WEEE 
fra husholdninger til indsamlingssteder 
bør ikke falde ind under det individuelle 
finansielle producentansvar i henhold til 
artikel 12, stk. 2.
Yderligere regler om beregningsmetoder 
med hensyn til omkostninger til 
indsamling og indsamlingssteder kan 
fastsættes af medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

For at øge graden af indsamling er det vigtigt, at kommunale myndigheder og andre aktører 
bliver påbudt ved lov at fungere som indsamlingssteder, at organisere 
opmærksomhedsskabende kampagner, dør til dør-indsamlinger og andre mulige initiativer for 
at indsamle så meget som muligt. De omkostninger, der er knyttet til disse aktiviteter, bør 
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dækkes i henhold til princippet om, at forureneren betaler, hvor forureneren er producenter, 
detailhandlere og forbrugere (ikke skattebetalerne) Medlemsstaterne bør gives fleksibilitet til 
at oprette det ønskede system til at skaffe de finansielle ressourcer, der afsættes til disse 
initiativer

Ændringsforslag 203
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Medlemsstaterne tilskynder i de relevante 
tilfælde producenterne til at finansiere 
alle omkostninger i relation til 
indsamlingssteder til WEEE fra private 
husholdninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 
til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 
Medlemsstaterne sikrer i de relevante 
tilfælde for at øge indsamlingen af 
WEEE, at der for at forbedre 
indsamlingen af WEEE skaffes 
tilstrækkelige finansielle ressourcer i 
henhold til princippet om, at forureneren 
skal betale, (hvor forureneren er som 
detailhandler, forbruger og producenter, 
men ikke skattebetaleren) i det øjeblik, der 
sælges nyt EEE til at dække 
omkostningerne til indsamling af WEEE 
fra husholdninger, herunder 
omkostningerne ved at drive 
indsamlingssteder og tilknyttede 
kampagner til at øge opmærksomheden 
om behandlingen af WEEE. Disse 
finansielle ressourcer skal kun være til 
rådighed for aktører, der er juridisk 
forpligtede til at indsamle WEEE.

Hvor kommunale myndigheder og private 
indsamlere, der er lovmæssigt forpligtede 
til at fungere som indsamlingssteder, får 
fuld dækning for deres omkostninger, 
skal de overdrage alt indsamlet WEEE til 
producentansvarssystemer.
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Denne bestemmelse om finansieringen af 
WEEE fra husholdninger bør ikke falde 
ind under det individuelle finansielle 
producentansvar i henhold til artikel 12, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

To increase the collection rate, it is important to have the municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers. Some flexibility should be given to MS to 
set the preferred system to raise the financial resources dedicated to these actions. To ensure 
predictability and availabilities of resources, the financial resources should be raised at the 
moment of selling new EEE. 

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
possibility for a producer to individually take charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

Ændringsforslag 204
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår produkter, der 
markedsføres efter den 13. august 2005, er 
hver enkelt producent ansvarlig for at 
finansiere de processer, der er anført i stk. 
1 vedrørende affald fra producentens egne 
produkter. Producenten kan vælge at 
opfylde denne forpligtelse enten 
individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning.

2. For så vidt angår produkter, der 
markedsføres efter den 13. august 2005, er 
hver enkelt producent ansvarlig for at 
finansiere de processer, der er anført i stk. 
1 vedrørende affald fra producentens egne 
produkter. Producenten kan vælge at 
opfylde denne forpligtelse enten 
individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning. En producent bør være i 
stand til at opfylde sine forpligtelser med 
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enten en metode eller en kombination af 
disse metoder.

Or. en

Begrundelse

Producenter bør have maksimal fliksibilitet med hensyn til de midler, de vil sikre deres WEEE 
med.

Ændringsforslag 205
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår produkter, der 
markedsføres efter den 13. august 2005, er 
hver enkelt producent ansvarlig for at 
finansiere de processer, der er anført i stk. 
1 vedrørende affald fra producentens egne 
produkter. Producenten kan vælge at 
opfylde denne forpligtelse enten 
individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning.

2. For så vidt angår produkter, der 
markedsføres efter den 13. august 2005, er 
hver enkelt producent ansvarlig for at 
finansiere de processer, der er anført i stk. 
1 vedrørende affald fra producentens egne 
produkter. Producenten kan vælge at 
opfylde denne forpligtelse enten 
individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning. Kollektive systemer skal 
indføre differentierede takster for 
producenter baseret på, hvor let produkter 
og de strategiske materialer, de 
indeholder, kan genanvendes. 

Or. en

Begrundelse

Producenter er de eneste, der har indflydelse på designprocessen. Der er behov for at 
anspore producenterne til at udvikle design, der tillader nem genanvendelse af deres 
produkter. Et system med differentierede takster ville præmiere producenterne ud fra, hvor let 
deres produkter kan genanvendes.
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Ændringsforslag 206
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2 a - 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opfyldelsen af forpligtelserne for 
producenter, der deltager i en kollektiv 
ordning, sker efter betaling på årsbasis på 
tidspunktet for markedsføringen af 
produktet i et forhold, der svarer til deres 
respektive årlige markedsandel af 
omkostningerne for ordningen for den 
type udstyr, der er defineret i bilag 1B.
Efter ovennævnte betaling fra 
producenterne til en kollektiv ordning 
overføres deres forpligtelse til 
finansiering af de i stk. 1 omtalte 
operationer til den kollektive ordning.
Opfyldelsen af forpligtelsen for 
producenter, der deltager i en godkendt, 
individuel ordning, sker ved at finansiere 
og organisere de aktiviteter, der henvises 
til i stk. 1 for blot deres individuelle 
produkter mærket som omhandlet i artikel 
15. Producenter, der opfylder deres 
forpligtelser gennem etablering af en 
sådan individuel ordning, skal på 
tidspunktet for markedsføringen af 
produktet, ud over finansiering og 
organisering af de i stk. 1 omtalte 
operationer i indeværende år, sørge for 
tilstrækkelig finansiel dækning på en 
spærret bankkonto, der sikrer de 
fremtidige operationer omtalt i stk. 1 for
alle produkter, der markedsføres af 
producenten og ikke er blevet indsamlet.
Den spærrede bankkonto skal have en 
tredjepartsbegunstiget, en godkendt 
kollektiv ordning, der vil være forpligtet til 
at sikre de i stk. 1 omtalte aktiviteter, hvis 
førnævnte producent bliver erklæret 
insolvent, fallit eller lignende, eller hvis 
han trækker sig ud af markedet.

Or. en
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Ændringsforslag 207
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenter eller tredjeparter, der 
optræder på deres vegne, hvert år 
rapporterer om finansiering af og 
omkostninger ved systemerne til 
indsamling, behandling og anbringelse og 
om deres effektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 208
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som supplement til producenternes 
økonomiske ansvar i artikel 12, stk. 1, og 
for at øge indsamlingsprocenten for 
WEEE skal medlemsstaterne sørge for, at 
der stilles tilstrækkelig finansiering til 
rådighed efter princippet om, at 
forureneren betaler. Fra salgsdatoen at 
regne skal disse midler stå til rådighed for 
de kompetente kommuner eller andre 
aktører, som er forpligtet til at indsamle 
WEEE, så indsamlingen af WEEE fra 
private forbrugere, modtagelsen af dette 
udstyr på indsamlingssteder og 
finansieringen af oplysningskampagner 
er sikret. Medlemsstaterne skal 
udtrykkeligt fremme en gennemsigtig 
oplysningspolitik, og de skal offentliggøre 
omkostninger og metoder til indsamling 
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af WEEE.

Or. de

Begrundelse

En så høj indsamlingsprocent som muligt skal opnås med en lang række 
indsamlingsaktiviteter og aktører. Da medlemsstaterne skal offentliggøre omkostninger og 
metoder i forbindelse med indsamlingen, tvinges alle aktører til at fremlægge deres resultater.
Princippet om, at forureneren betaler, gælder både for producenter, detailhandel og 
forbrugere. Princippet om, at forureneren betaler, sikrer, at det ikke er skatteyderne, der 
kommer til at betale omkostningerne. Samtidig skal medlemsstaterne have større fleksibilitet 
til at tilrettelægge indsamlingssystemet.

Ændringsforslag 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenter eller tredjeparter, der 
optræder på deres vegne, hvert andet år 
rapporterer om finansiering af og 
omkostninger ved systemerne til 
indsamling, behandling og bortskaffelse.
For at sikre korrekt funktion af 
indrapporteringssystemet, kan der 
vedtages yderligere regler om 
rapporternes udformning i form af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 18a, 18b og 18c.

Or. en

Begrundelse

For at indsamle oplysninger og være i stand til at evaluere processen med indsamling af 
WEEE må medlemsstaterne rapportere om finansiering af og omkostninger ved systemet til 
indsamling, behandling og bortskaffelse. For ikke at skabe ekstra administrativt arbejde 
foreslås en indrapportering hvert andet år.
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Ændringsforslag 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan fritage små 
producenter, som kun bringer små 
mængder af elektrisk og elektronisk 
udstyr i omsætning i forhold til det 
pågældende nationale markeds størrelse, 
fra forpligtelserne i artikel 12 og 16, 
såfremt dette ikke bringer retur-, 
indsamlings- og genvindingssystemerne i 
fare.

Or. de

Begrundelse

Kravene til små og mellemstore virksomheder vedrørende forpligtelserne til registrering, 
oplysning og rapportering og til finansiering af indsamling, behandling, genvinding og 
bortskaffelse af WEEE er forbundet med store omkostninger. Derfor er det nødvendigt, at små 
producenter får en undtagelsesordning, som kan bevilges efter en vurdering i hvert enkelt 
tilfælde.

Ændringsforslag 211
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal kræve, at 
producenter eller tredjeparter, der 
optræder på deres vegne, hvert år 
rapporterer om finansiering af og 
omkostninger ved systemerne til 
indsamling, behandling og bortskaffelse.
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Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed i denne henseende vil gøre det muligt for medlemsstaterne at sikre, at 
omkostninger identificeres og placeres korrekt, og det vil fremme den bedste praksis.

Ændringsforslag 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne ved salg af nye produkter 
må gøre køberne bekendt med 
omkostningerne til indsamling, behandling 
og miljørigtig bortskaffelse. De angivne 
omkostninger må ikke overstige de faktiske 
omkostninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, i tilfælde, hvor 
der er truffet foranstaltninger med 
henblik på ved køb af nye produkter at
gøre køberne bekendt med omkostningerne 
til indsamling, behandling og miljørigtig 
bortskaffelse, at producenterne må 
opretholde denne ordning. De angivne 
omkostninger må ikke overstige de faktiske 
omkostninger.

Or. fr

Begrundelse

Brugerne af elektrisk og elektronik udstyr skal kunne opnå kendskab til, hvilke 
indsamlingssteder der er mest hensigtsmæssige for dem. I betragtning af at der findes flere 
separate indsamlingsordninger, risikerer brugerne at have vanskeligt ved at finde et 
indsamlingssted, hvilket kan modvirke, at disse indleverer deres WEEE til nyttiggørelse. Det 
er således nødvendigt at oprette en ordning til koordinering af information, hvorved brugerne 
kan finde oplysninger om, hvilke indsamlingssteder der står til rådighed for dem.
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Ændringsforslag 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne ved salg af nye produkter 
må gøre køberne bekendt med 
omkostningerne til indsamling, behandling 
og miljørigtig bortskaffelse. De angivne 
omkostninger må ikke overstige de 
faktiske omkostninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne ved salg af nye produkter 
må gøre køberne bekendt med relevante 
oplysninger om livscyklus og 
miljømæssige forhold om fornuftig
indsamling, behandling og bortskaffelse af 
de pågældende produkter med, som 
minimum, oplysninger vedrørende kemisk 
indhold og toksicitet, mulighed for 
reparation samt genanvendelighed. Disse 
miljømæssige oplysninger kan også 
omfatte omkostningerne, når det 
pågældende produkt er udtjent. Hverken 
medlemsstater eller producenter må 
etablere et obligatorisk eller fast synligt 
gebyr gældende for en samlet række 
produkter eller en hel produktkategori.

Or. en

Begrundelse

Hvor det er hensigtsmæssigt, bør medlemsstaterne tillade producenterne at give forbrugerne 
oplysninger, der kan hjælpe dem til at foretage bæredygtige valg mellem produkter af samme 
type. Faste gebyrer på en samlet række produkter eller en produktkategori bør ikke tillades, 
da sådanne gebyrer ikke afspejler forskelle mellem produkterne med hensyn til miljømæssige 
egenskaber, mulighed for reparation eller genanvendelse og reelle omkostninger, når de er 
udtjente.
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Ændringsforslag 214
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne ved salg af nye produkter 
må gøre køberne bekendt med 
omkostningerne til indsamling, behandling 
og miljørigtig bortskaffelse. De angivne 
omkostninger må ikke overstige de faktiske 
omkostninger.

1. Medlemsstaterne skal tillade, at 
producenterne ved salg af nye produkter 
frivilligt gør køberne bekendt med 
omkostningerne til indsamling, behandling 
og miljørigtig bortskaffelse. De angivne 
omkostninger må ikke overstige de faktiske 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 215
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne ved salg af nye produkter 
må gøre køberne bekendt med 
omkostningerne til indsamling, behandling 
og miljørigtig bortskaffelse. De angivne 
omkostninger må ikke overstige de faktiske 
omkostninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne ved salg af nye produkter 
gør køberne bekendt med oplysninger om 
indholdet af farlige kemikalier, om
indsamling, behandling og miljørigtig 
bortskaffelse og om mulighed for 
reparation af og om genanvendelse af det 
pågældende produkt. Disse oplysninger 
kan omfatte omkostningerne i forbindelse 
med behandlingen af det pågældende 
produkt. De angivne omkostninger må 
ikke overstige de faktiske omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Producenterne bør være forpligtet til at give relevante oplysninger, herunder om indholdet af 
farlige stoffer og mulighed for reparation og om genanvendelse. Udgifter til indsamling og 
behandling bør indregnes i produktprisen, så der er en tilskyndelse til at reducere disse 
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omkostninger. Enhedstakster afspejler hverken de virkelige omkostninger for et produkt, når 
det er udtjent, eller dets miljøbelastning.

Ændringsforslag 216
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne ved salg af nye produkter 
må gøre køberne bekendt med 
omkostningerne til indsamling, behandling 
og miljørigtig bortskaffelse. De angivne 
omkostninger må ikke overstige de faktiske 
omkostninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne ved salg af nye produkter 
må gøre køberne bekendt med 
omkostningerne til indsamling, behandling 
og miljørigtig bortskaffelse. De angivne 
omkostninger må ikke overstige de faktiske 
omkostninger, og de skal afspejle udstyrets 
virkning på miljøet ved afslutningen af 
udstyrets livscyklus.

Or. fr

Begrundelse

Det anbefales, at der skabes en bedre ramme for dette forslag. Omkostningerne bør endvidere 
afspejle udstyrets virkning på miljøet ved afslutningen af udstyrets livscyklus med henblik på 
at fremme miljøvenligt design af udstyr, der kan repareres, genbruges og genanvendes.

Ændringsforslag 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at skærpe brugerens bevidsthed 
sikrer medlemsstaterne, at distributører, 
eksklusive SMV’er, etablerer egnede 
indsamlings- og oplysningsordninger for 
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meget små mængder affald. Sådanne 
indsamlingsordninger:
(a) skal gøre det muligt for slutbrugere at 
bortskaffe denne type affald på et 
tilgængeligt og synligt indsamlingssted i 
detailforhandlerens forretning
(b) skal gøre det muligt for 
detailforhandlere at tilbagetage små 
mængder EEE-affald uden omkostninger, 
hvis de leverer små mængder EEE
(c) må ikke medføre nogen omkostninger 
for slutbrugere ved bortskaffelse af denne 
type affald og ej heller en forpligtelse til at 
købe et nyt produkt af samme type. 

Or. en

Begrundelse

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.

Ændringsforslag 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de returnerings- og 
indsamlingsordninger, der står til rådighed 
for dem

b) de returnerings- og 
indsamlingsordninger, der står til rådighed 
for dem, ved at fremme koordinering af 
oplysninger med henblik på at angive alle 
tilgængelige indsamlingssteder, uanset 
hvilken producent der sørger herfor

Or. fr
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Begrundelse

Brugerne af elektrisk og elektronik udstyr skal kunne opnå kendskab til, hvilke 
indsamlingssteder der er mest hensigtsmæssige for dem. I betragtning af at der findes flere 
separate indsamlingsordninger, risikerer brugerne at have vanskeligt ved at finde et 
indsamlingssted, hvilket kan modvirke, at disse indleverer deres WEEE til nyttiggørelse. Det 
er således nødvendigt at oprette en ordning til koordinering af information, hvorved brugerne 
kan finde oplysninger om, hvilke indsamlingssteder der står til rådighed for dem.

Ændringsforslag 219
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 
14, stk. 2, omtalte oplysninger videregives 
på synlig vis ved tydelig angivelse på 
produktet, i en separat instruktion 
vedhæftet produktet eller i en forretning, 
der er tilgængelig for forbrugeren på 
købsstedet.

Or. en

Begrundelse

Passende oplysninger vedrørende forbrugernes forpligtelser og rettigheder bør være 
tilgængelige for disse på synlig og tiltrækkende vis. Bedre informationskampagner om WEEE 
og genbrug kan føre til højere indsamlingsrater.

Ændringsforslag 220
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

54. Medlemsstaterne kan kræve, at nogle 
eller alle de i stk. 2 nævnte oplysninger 
skal gives af producenter og/eller 
distributører, f.eks. i brugsvejledningen 

54. Medlemsstaterne kan kræve, at nogle 
eller alle de i stk. 2 nævnte oplysninger 
skal gives af producenter og/eller 
distributører, f.eks. i brugsvejledningen 
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eller på salgsstedet. eller på salgsstedet, såsom kampagner til 
skærpelse af den offentlige bevidsthed.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring viser et afklarende eksempel på, hvordan denne information kan fremsættes af 
producenter, som det sker i nogle medlemsstater.

Ændringsforslag 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at lette forberedelse med henblik på 
genbrug og korrekt og miljørigtig 
behandling af WEEE, herunder 
vedligeholdelse, opgradering, renovering 
og genvindingsgenanvendelse, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at 
producenterne stiller genbrugs- og 
behandlingsoplysninger til rådighed for 
hver enkelt type nyt EEE, der bringes på 
markedet i omsætning, senest et år efter 
udstyrets første markedsføringsdato, at 
udstyret er bragt i omsætning. I det 
omfang, hvori genbrugscentre og 
behandlings- og genvindingsanlæg 
genanvendelsesanlæg har behov for det for 
at kunne efterkomme bestemmelserne i 
dette direktiv, skal oplysningerne 
identificere de forskellige komponenter og 
materialer i EEE samt placeringen af 
farlige stoffer og præparater i EEE. 
Oplysningerne stilles til rådighed for 
genbrugscentre og behandlings- og 
genvindingsanlæg genanvendelsesanlæg i 
form af manualer eller i form af 
elektroniske medier (f.eks. cd-rom eller 

1. For at lette brug og korrekt og 
miljørigtig behandling af WEEE, herunder 
vedligeholdelse, opgradering, genbrug, 
forberedelse til genbrug, renovering og 
genvindingsgenanvendelse, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at 
producenterne gratis stiller genbrugs- og 
behandlingsoplysninger til rådighed for 
hver enkelt type nyt EEE, der bringes på 
markedet i omsætning, senest et år efter 
udstyrets første markedsføringsdato, at 
udstyret er bragt i omsætning. I det 
omfang, hvori genbrugscentre og 
behandlings- og genvindingsanlæg 
genanvendelsesanlæg har behov for det for 
at kunne efterkomme bestemmelserne i 
dette direktiv, skal oplysningerne 
identificere de forskellige komponenter og 
materialer i EEE samt placeringen af 
farlige stoffer og præparater i EEE. 
Oplysningerne stilles til rådighed for 
genbrugscentre og behandlings- og 
genvindingsanlæg genanvendelsesanlæg i 
form af manualer eller i form af 
elektroniske medier (f.eks. cd-rom eller 
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onlinetjenester). onlinetjenester).

Or. en

Begrundelse

Genbrug skal markedsføres som et middel til affaldsforebyggelse samt som en del af en 
miljørigtig behandling. Til begge formål skal den påkrævede information fremgå af artiklen.

Ændringsforslag 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette register benyttes til at 
kontrolovervåge opfyldelsen af 
finansieringsforpligtelserne i henhold til 
artikel 12 og 13.

Dette register benyttes til at 
kontrolovervåge opfyldelsen af 
finansieringsforpligtelserne i henhold til 
artikel 12 og 13. 
Finansgarantiforpligtelsen for produkters 
levetid beregnes for at sikre 
internalisering af de reelle omkostninger 
for producentens udrangerede produkter 
under hensyntagen til behandlings- og 
genbrugsstandarderne som omtalt i 
artikel 8.

Or. en

Begrundelse

Hvis der findes genbrugs- og behandlingsstandarder skal der tages hensyn til disse elementer 
ved beregning af de finansgarantier, som producenterne skal stille for at dække 
omkostningerne til deres egne udrangerede produkter som påkrævet i henhold til artikel 12 og 
13. De skal indsamles af registreringssystemet, der er gennemført på medlemsstatsplan.
Harmoniserede minimumskrav til finansgarantier er nødvendige for at skabe en meningsfyldt 
kontrol af opfyldelsen af finansgarantierne, som nu er gjort mulig gennem det i artikel 16 
omtalte register og som påkrævet under inspektioner i henhold til artikel 20. 
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Ændringsforslag 223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at enhver 
producent på deres område kan indføre alle 
relevante oplysninger i deres register, 
herunder rapporteringskrav og gebyrer, og 
dermed redegøre for sine aktiviteter i de 
øvrige medlemsstater

Medlemsstaterne sørger for, at enhver 
producent på deres område kan indføre alle 
relevante oplysninger i deres register, 
herunder rapporteringskrav, og dermed 
redegøre for sine aktiviteter i 
medlemsstaten.

Registrene skal være indbyrdes kompatible 
med henblik på at udveksle disse 
oplysninger, herunder oplysninger om 
mængder af elektrisk og elektronisk udstyr, 
som er bragt i omsætning på det nationale 
marked, og om overførsler af midler inden 
for rammerne af overførsler af produkter 
eller WEEE inden for Fællesskabet.

Registrene skal være indbyrdes kompatible 
med henblik på at udveksle disse 
oplysninger, herunder oplysninger om 
mængder af elektrisk og elektronisk udstyr, 
som er bragt i omsætning på det nationale 
marked.

Or. en

Begrundelse

Registrene håndterer ikke finansielle emner og kan ikke involveres i pengeoverførsler i
forbindelse med overførsler inden for Fællesskabet af produkter eller WEEE. Dette kan kun 
foretages af individuelle producenter eller kollektive ordninger, da de indsamler penge til 
håndtering af WEEE fra den endelige køber.

Ændringsforslag 224
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Producenter skal gennem en 
medlemsstats register kunne ansøge om 
registrering i alle de andre medlemsstaters 
registre. 

Or. en
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Begrundelse

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste. 
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
product available for the first time on a national territory from countries inside the 
Community should also be adressed.

Ændringsforslag 225
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at kollektive 
ordninger godtgør, at opfyldelsen af 
forpligtelserne i en kollektiv ordning sker 
efter betaling på årsbasis på tidspunktet 
for markedsføringen af produktet i et 
forhold, der svarer til producentens 
respektive årlige markedsandel af 
omkostningerne for ordningen for den 
type udstyr, der er defineret i bilag 1B.

Or. en

Ændringsforslag 226
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer og formidler 
information om, at efter ovennævnte 
betaling til en kollektiv ordning overføres 
forpligtelsen til finansiering af de i artikel
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12, stk. 1, omtalte operationer vedrørende 
affald fra producentens egne produkter til 
den kollektive ordning.

Or. en

Ændringsforslag 227
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Medlemsstaterne godtgør, at 
producenter, der deltager i en akkrediteret 
individuel ordning, opfylder deres 
forpligtelser, således at finansiering og 
organisering af de i artikel 12, stk. 1, 
omtalte operationer udelukkende sker for 
deres individuelle produkter, som er 
mærket som angivet i artikel 15.

Or. en

Ændringsforslag 228
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Producenter, der opfylder sine 
forpligtelser gennem etablering af en 
sådan individuel ordning, skal godtgøre, 
at vedkommende har opfyldt sine 
forpligtelser på tidspunktet for 
markedsføringen af produktet, og at 
vedkommende ud over finansiering og 
organisering af de i artikel 12, stk. 1, 
omtalte operationer i indeværende år, har 
fremvist tilstrækkelig finansiel dækning 
på en spærret bankkonto, der sikrer de 
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fremtidige operationer omtalt i artikel 12, 
stk. 1, for alle produkter, der 
markedsføres af producenten, som ikke er 
indsamlet.
Endvidere skal oplysningerne godtgøre 
identifikationen af tredjepartsmodtagere 
som omtalt i artikel 12.

Or. en

Ændringsforslag 229
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et format med henblik på 
registreringen og rapporteringen
fastlægges tillige med rapporteringens 
hyppighed. Disse foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 3.

3. For at sikre et velfungerende 
registrerings-, informations- og 
rapporteringssystem vedtager 
Kommissionen ved delegerede retsakter i 
henhold til artikel 18a, 18b og 18c et
format for registrering og rapportering
samt for rapporteringens hyppighed. 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at skabe en harmoniseret tilgang 
til overholdelse af kravene til 
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finansgaranti som fastlagt i artikel 12 
fastsætter Kommissionen senest (12 
måneder efter ikrafttræden) 
minimumskrav og metoder til beregning 
af niveauet af disse garantier samt 
fastsætter retningslinjer for verificering 
og revision af disse.
Disse krav skal som minimum sikre, at:
a) garantien skaber internalisering af de 
reelle omkostninger for producentens 
udrangerede produkter under 
hensyntagen til behandlings- og 
genbrugsstandarderne,
b) omkostningerne i forbindelse med 
producentens forpligtelser hverken nu 
eller i fremtiden rammer andre aktører, 
og
c) garantien gælder i fremtiden og kan 
anvendes til at løse en producents 
udestående genbrugsforpligtelser i 
tilfælde af insolvens.

Or. en

Begrundelse

Hvis vi virkelig ønsker at gennemføre og håndhæve enkeltproducenters ansvar, som vil øge 
internaliseringen af omkostninger til udrangerede produkter og være drivkraft for 
miljøvenligt design, er der behov for, at Kommissionen fastsætter kriterier for definition af, 
hvordan niveauet for finansgarantier vurderes, for integrering af genbrugs- og 
behandlingsstandarderne og definerer regler til verificering af disse. 

Ændringsforslag 231
Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Registret kan føres inden for rammerne 
af kollektive producentansvarsordninger, 
som oprettes i henhold til artikel 12, stk. 2.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Føring af et register på baggrund af kollektive producentansvarsordninger er en farlig vej, da 
der dermed indsamles kommercielle oplysninger, som er følsomme både på centralt plan og i 
private hænder.

Ændringsforslag 232
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder et 
producentregister og indsamler på årsbasis 
oplysninger, herunder dokumenterede 
skøn, om mængde og kategorierne af 
elektrisk og elektronisk udstyr, der er 
markedsført bragt i omsætning, indsamlet 
via alle kanaler, genbrugt, genanvendt og 
nyttiggjort i medlemsstaterne, og om den 
eksporterede mængde særskilt indsamlet 
WEEE-affald, angivet i vægt eller, hvis 
dette ikke er muligt, i antal.

Medlemsstaterne indsamler på årsbasis 
oplysninger, herunder dokumenterede 
skøn, om mængde og kategorierne af 
elektrisk og elektronisk udstyr, der er 
markedsført, og WEEE indsamlet via alle 
kanaler, genbrugt, genanvendt og 
nyttiggjort i medlemsstaterne af 
producenter, tredjeparter ansat af 
producenter eller andre WEEE-aktører,
og om den eksporterede mængde særskilt 
indsamlet WEEE-affald, angivet i vægt, 
der er flyttet til eller modtaget fra en 
anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Alle økonomiske operatører involveret i EEE skal identificeres for at standse ulovlige 
overførsler af affald.

Ændringsforslag 233
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a

Minimumskrav til både individuelle og 
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kollektive ordninger
Medlemsstaterne sikrer, at henholdsvis 
kollektive og individuelle ordninger, der 
er etableret i henhold til dette direktiv, 
kan:
(a) fremvise

i. bæredygtig finansiering med 
tilstrækkelig finansiel dækning til 
finansiering af indsamling, behandling, 
genindvinding og miljørigtig bortskaffelse 
af WEEE på tidspunktet, hvor EEE 
markedsføres i overensstemmelse med 
artikel 12, stk. 2, 
ii. foranstaltninger til opfyldelse af 
målene for indsamling og behandling, 
herunder:
1. fuld geografisk dækning til indsamling

2. informations- og 
kommunikationsplanlægning

b) godtgøre overensstemmelse med alle 
gældende regler og forordninger, 
herunder:

i. foranstaltninger til sikring af 
fortroligheden af følsomme data

ii. foranstaltninger til sikring af frie 
markeder for C&R

iii. garantibevis i overensstemmelse med 
artikel 12, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 234
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a

Identificering af økonomiske operatører

Medlemsstaterne etablerer systemer til at 
sikre, at der indhentes oplysninger, så det 
er muligt for tilsynsmyndigheder, 
producenter og distributører at 
identificere:
(a) økonomiske operatører, der har leveret 
EEE til dem
(b) økonomiske operatører, som de har 
leveret EEE til.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at kilden til WEEE kan identificeres, er det nødvendigt, at medlemsstaterne 
træffer foranstaltninger til at standse friløbere.

Ændringsforslag 235
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan om nødvendigt foretages 
ændringer for at tilpasse artikel 16, stk. 6, 
og bilagene til den videnskabelige og 
tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 18, stk. 3.

For at gøre det muligt at tilpasse 
bestemmelserne i dette direktiv til de 
videnskabelige og tekniske fremskridt kan 
Kommissionen i form af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
18a, 18b og 18c vedtage tilpasninger til
artikel 16, stk. 6 og bilagene.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 236
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 
8.

udgår.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 237
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a

Udøvelse af delegering
1. Beføjelserne til at vedtage delegerede 
retsakter som omtalt i artikel 7, 8, 10, 16, 
17 og 20 overdrages til Kommissionen for 
en ubegrænset periode.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, skal den samtidig 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet.
3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter overdrages til Kommissionen, 
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der er underlagt bestemmelserne i artikel 
18b og artikel 18c.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 238
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18b

Ophævelse af delegering
1. Delegeringen af beføjelser i henhold til 
artikel 18a kan til enhver tid ophæves af 
Europa-Parlamentet eller Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure med henblik på en 
eventuel beslutning om ophævelse af 
delegering af beføjelser, skal bestræbe sig 
på at underrette den anden institution og 
Kommissionen inden for en rimelig frist, 
før den endelige beslutning tages, med 
angivelse af, hvilke delegerede beføjelser 
der vil blive ophævet og mulige grunde til 
en ophævelse.
3. Beslutningen om ophævelse bringer 
delegeringen af de i beslutningen angivne 
beføjelser til ophør. Den træder i kraft 
med umiddelbar virkning eller på en 
senere dato, som angives i beslutningen. 
Den påvirker ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 239
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 18 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18c

Indsigelser mod delegerede retsakter
1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en frist på to måneder regnet fra 
datoen for underretningen. Fristen kan 
forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har rejst indsigelse mod den 
delegerede retsakt, offentliggøres den i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
træder i kraft på den deri anførte dato.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod den delegerede retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring afstemmer den tidligere såkaldte "udvalgsproblematik" med den nye 
procedure i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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Ændringsforslag 240
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne inspektion skal som minimum 
omfatte eksport af WEEE ud af 
Fællesskabet i overensstemmelse med 
forordningen om overførsel af affald og 
behandlingsvirksomheders processer i 
overensstemmelse med direktiv 
2008/xx/EF om affald og bilag II til dette 
direktiv.

Denne inspektion skal som minimum 
omfatte eksport af WEEE ud af 
Fællesskabet i overensstemmelse med 
forordningen om overførsel af affald og 
behandlingsvirksomheders processer i 
overensstemmelse med direktiv 
2008/xx/EF om affald og bilag II til dette 
direktiv. For at skabe en harmoniseret 
tilgang til overholdelse af kravene til 
finansgaranti som fastlagt i artikel 12 
fastsætter Kommissionen senest 12 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden 
minimumskrav og metoder til beregning 
af niveauet af disse garantier samt 
fastsætter retningslinjer for verificering 
og revision af disse. Disse krav skal som 
minimum sikre, at:
a) garantien fører til internalisering af de 
reelle omkostninger for producentens 
udrangerede produkter under 
hensyntagen til behandlings- og 
genbrugsstandarderne,
b) omkostningerne i forbindelse med 
producentens forpligtelser hverken nu 
eller i fremtiden rammer andre aktører,
c) garantien gælder i fremtiden og kan 
anvendes til at løse en producents 
udestående genbrugsforpligtelser i 
tilfælde af insolvens.

Or. en

Begrundelse

Ved gennemførelse og håndhævelse af enkeltproducenters ansvar, som vil øge 
internaliseringen af omkostninger til udrangerede produkter og være drivkraft for 
miljøvenligt design, vil det være nyttigt, at Kommissionen fastsætter kriterier for definition af, 
hvordan niveauet for finansgarantier vurderes, for integrering af genbrugs- og 
behandlingsstandarderne og definerer regler til verificering af disse. 
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Ændringsforslag 241
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne inspektion skal som minimum 
omfatte eksport af WEEE ud af 
Fællesskabet i overensstemmelse med 
forordningen om overførsel af affald og 
behandlingsvirksomheders processer i 
overensstemmelse med direktiv 
2008/xx/EF om affald og bilag II til dette 
direktiv.

Denne inspektion skal som minimum 
omfatte: 

(a) eksport af WEEE ud af Fællesskabet i 
overensstemmelse med forordningen om 
overførsel af affald og 
behandlingsvirksomheders processer i 
overensstemmelse med direktiv 
2008/xx/EF om affald og bilag II til dette 
direktiv
(b) producenters overholdelse af deres 
finansieringsforpligtelser i henhold til 
nærværende direktivs artikel 12 og 13
(c) individuelle og kollektive ordningers 
overholdelse af deres forpligtelser i 
henhold til nærværende direktivs artikel 
12 og artikel 16 (ny artikel).

Or. en

Ændringsforslag 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Finansgarantiforpligtelsen beregnes 
for at sikre internalisering af de reelle 
omkostninger for producentens 
udrangerede produkter som påkrævet i 
henhold til artikel 12, stk. 2 under 
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hensyntagen til behandlings- og 
genbrugsstandarderne som omtalt i 
artikel 8.

Or. en

Begrundelse

Genbrugs- og behandlingsegenskaberne har endnu ikke været genstand for omfattende 
kontrol. Disse bør dog have konsekvenser for finansiering og for garantierne. Harmoniserede 
krav til finansgarantier er nødvendige for at tillade kontrol af opfyldelsen af 
finansgarantierne, som nu er gjort mulig gennem det i artikel 16 omtalte register og som 
påkrævet under inspektioner i henhold til artikel 20. Internalisering af omkostninger til 
udrangerede produkter ville gøre det billigere at markedsføre et produkt, der er lettere at 
forberede til genanvendelse eller genbrug, end et produkt med høje omkostninger til 
udrangerede produkter og ressourcetabt.

Ændringsforslag 243
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der kan fastsættes yderligere regler for 
inspektioner og overvågning.

3. For at sikre korrekt funktion af 
inspektioner og overvågning kan
Kommissionen i form af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
18a, 18b og 18c vedtage yderligere regler 
for inspektioner og overvågning.

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

Or. en

Begrundelse

Denne ændring afstemmer den tidligere såkaldte "udvalgsproblematik" med den nye 
procedure i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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Ændringsforslag 244
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal oprette et 
nationalt register over godkendte 
indsamlings- og behandlingsfaciliteter. 
Kun faciliteter, hvis operatører overholder 
de fastlagte krav i artikel 8, stk. 3, optages 
i det nationale register som angivet i 
nærværende artikel. Indholdet af registret 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af et centralt register vil give en oversigt over aktiviteterne for alle faciliteter, der 
udfører indsamling, behandling, genindvinding og genbrug, og vil forstærke muligheden for 
overvågning af genindvindingsaktiviteter.

Ændringsforslag 245
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Facilitetsoperatører skal årligt 
indsende beviser på deres overholdelse af 
direktivets krav og rapportere i henhold til 
stk. 6 og stk. 7 for at bibeholde deres 
status som godkendte 
behandlingsfaciliteter.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af et centralt register vil give en oversigt over aktiviteterne for alle faciliteter, der 
udfører indsamling, behandling, genindvinding og genbrug, og vil forstærke muligheden for 
overvågning af genindvindingsaktiviteter.
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Ændringsforslag 246
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Operatører af indsamlingsfaciliteter 
skal årligt fremvise rapporter, så 
nationale myndigheder kan sammenligne 
mængden af indsamlet WEEE med 
mængden af WEEE, der reelt overføres til 
genindvindings- eller genbrugsfaciliteter.
WEEE må udelukkende overføres til 
godkendte genindvindings- og 
behandlingsfaciliteter.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af et centralt register vil give en oversigt over aktiviteterne for alle faciliteter, der 
udfører indsamling, behandling, genindvinding og genbrug, og vil forstærke muligheden for 
overvågning af genindvindingsaktiviteter.

Ændringsforslag 247
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Operatører af behandlingsfaciliteter 
skal årligt fremvise rapporter, så 
nationale myndigheder kan sammenligne 
mængden af WEEE, der tilbagetages fra 
ejere eller godkendte 
indsamlingsfaciliteter, med mængden af 
WEEE, der reelt genindvindes, genbruges 
eller eksporteres i henhold til artikel 10.

Or. en
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Begrundelse

Oprettelsen af et centralt register vil give en oversigt over aktiviteterne for alle faciliteter, der 
udfører indsamling, behandling, genindvinding og genbrug, og vil forstærke muligheden for 
overvågning af genindvindingsaktiviteter.

Ændringsforslag 248
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e. Medlemsstaterne sikrer, at ejere 
udelukkende overdrager deres WEEE til 
registrerede og godkendte indsamlings-, 
genindvindings- og/eller 
genbrugsfaciliteter.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af et centralt register vil give en oversigt over aktiviteterne for alle faciliteter, der 
udfører indsamling, behandling, genindvinding og genbrug, og vil forstærke muligheden for 
overvågning af genindvindingsaktiviteter.

Ændringsforslag 249
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 2, 3, 5, 6, 7, 11, 
14, 16, 19, 20 og bilag I i dette direktiv 
senest [18 måneder efter dagen for 
offentliggørelsen af dette direktiv i Den 
Europæiske Unions Tidende]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 2, 3, 5, 6, 7, 11, 
14, 16, 19, 20 og bilag I i dette direktiv 
senest [18 måneder efter dagen for 
offentliggørelsen af dette direktiv i Den 
Europæiske Unions Tidende]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
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sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv underretter 
straks Kommissionen herom.

sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser, og underretter straks 
Kommissionen herom. Medlemsstaterne 
sætter de nødvendige love, forordninger 
og administrative bestemmelser i kraft for 
at overholde kravene i nærværende 
direktivs artikel 12, stk. 2, således at hver 
producent kun finansierer de operationer, 
der vedrører affald fra vedkommendes 
egne produkter, der er markedsført efter 
den 13. august 2005, samt at de relevante 
finansgarantier som påkrævet i henhold 
til nærværende direktivs artikel 12, stk. 2, 
er tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

I lyset af den manglende hensyntagen til princippet om enkeltproducenters ansvar ved 
gennemførelsen af finansforpligtelser samt i betragtning af den manglende hensyntagen til 
genbrugs- og behandlingsstandarder til at øge den miljømæssige effektivitet for udrangerede 
produkter, er det vigtigt at håndhæve artikel og artikel 12 for at sikre korrekt gennemførelse 
af principperne heri i national lovgivning.

Ændringsforslag 250
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal sætte de 
nødvendige love og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
artikel 12 senest 18 måneder efter den 
dato, hvor dette direktiv offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende,] så der 
er sikret en tilstrækkelig økonomisk 
garanti som fastsat i direktivets artikel 12, 
stk. 2.

Or. de
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Begrundelse

IPR er ikke tilstrækkeligt implementeret i Kommissionens forslag. En henvisning til direktivets 
artikel 12, som fastsætter, at indsamling af EEE fra private husholdninger skal finansieres af 
producenterne, er derfor vigtig på dette sted. Formålet med IPR er at fremme miljøvenligt 
design ved hjælp af incitamenter for producenterne.

Ændringsforslag 251
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ud over de revisioner, der er fastsat i 
dette direktivs artikel 2 og 7, forelægger 
Kommissionen senest fem år efter 
direktivets ikrafttræden Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport baseret 
på erfaringerne med direktivets 
anvendelse. Rapporten skal i givet fald 
vedlægges forslag til en ændring af 
direktivet.

Or. de

Begrundelse

Ud over de specifikke revisioner af anvendelsesområdet og indsamlingsmålet skal direktivet 
og dets anvendelse overvåges.

Ændringsforslag 252
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Direktiv 2002/96/EF, som ændret ved de 
direktiver, der er nævnt i bilag V, del A, 
ophæves med virkning fra dagen efter den i 
artikel 21 nævnte dato, uden at dette 
berører medlemsstaternes forpligtelser med 
hensyn til de i bilag V, del B, angivne 

1. Direktiv 2002/96/EF, som ændret ved de 
direktiver, der er nævnt i bilag V, del A, 
ophæves med virkning fra dagen efter den i 
artikel 21 nævnte dato med undtagelse af 
artikel 5, stk. 5, der ophæves den [...*], 
uden at dette berører medlemsstaternes 
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frister for gennemførelse i national ret og 
anvendelse af direktivet.

forpligtelser med hensyn til de i bilag V, 
del B, angivne frister for gennemførelse i 
national ret og anvendelse af direktivet.

*indsæt dato for, hvornår de nye forpligtelser 
vedrørende separat indsamling i henhold til 
nærværende direktiv finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

De eksisterende minimumforpligtelser for separat indsamling skal gælde, indtil de nye 
forpligtelser finder anvendelse. Hvis ikke, slipper medlemsstater, der ikke tidligere har opfyldt 
disse forpligtelser, alt for nemt.

Ændringsforslag 253
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Bilag I – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumskrav til overvågning af
overførsler af WEEE

Minimumskrav til overførsler af brugt 
EEE

Or. en

Begrundelse

Overførsler af alt brugt EEE skal overvåges, ikke kun dem der "mistænkes" for at være 
WEEE.

Ændringsforslag 254
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en kopi af fakturaen og kontrakten om 
salg og/eller overdragelse af ejerskabet for 

a) en kopi af fakturaen og kontrakten om 
salg og/eller overdragelse af ejerskabet for 
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det elektriske og elektroniske udstyr, 
hvoraf det fremgår, at udstyret er beregnet 
til direkte genbrug og er i fuld 
funktionsduelig stand

det elektriske og elektroniske udstyr, 
hvoraf det fremgår, at udstyret er beregnet 
til direkte genbrug og er

– i fuld funktionsduelig stand, 

– beregnet til reparation,
– egnet til renovering, eller overføres med 
henblik på de nødvendige 
kvalitetssikrende fejlanalyser og 
undersøgelser til overvågning af 
aktiviteter efter deres indførelse på 
markedet. 

Or. en

Begrundelse

For at skabe en grøn økonomi er det nødvendigt at fremme reparation og genbrug af EEE. Vi 
skal derfor have et system af forordninger, der fremmer og støtter reparation og genbrug af 
brugt EEE. Det er en central del af WEEE's anvendelsesområde at genbruge for at reducere 
affald til et minimum.

Ændringsforslag 255
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dokumentation for evaluering eller 
afprøvning i form af en kopi af 
optegnelserne (prøvningscertifikat eller 
bevis for funktionsduelighed) for hver 
genstand i forsendelsen samt en protokol 
indeholdende alle optegnelser i henhold 
til punkt 2

udgår

Or. en

Begrundelse

For at skabe en grøn økonomi er det nødvendigt at fremme reparation og genbrug af EEE. Vi 
skal derfor have et system af forordninger, der fremmer og støtter reparation og genbrug af 
brugt EEE. Det er en central del af WEEE's anvendelsesområde at genbruge for at reducere 
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affald til et minimum.

Ændringsforslag 256
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en erklæring fra indehaveren, der 
forestår transporten af det elektriske og 
elektroniske udstyr, om, at ingen af 
materialerne eller udstyret i forsendelsen 
er affald, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 
2008/xx/EF om affald, og

udgår

Or. en

Begrundelse

For at skabe en grøn økonomi er det nødvendigt at fremme reparation og genbrug af EEE. Vi
skal derfor have et system af forordninger, der fremmer og støtter reparation og genbrug af 
brugt EEE. Det er en central del af WEEE's anvendelsesområde at genbruge for at reducere 
affald til et minimum.

Ændringsforslag 257
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilstrækkelig emballage til at beskytte de 
overførte produkter mod skader i 
forbindelse med læsning, transport og 
aflæsning.

d) tilstrækkelig emballage og korrekt 
stabling af lasten til at beskytte de 
overførte produkter mod skader i 
forbindelse med læsning, transport og 
aflæsning.

Or. en

Begrundelse

Brugt EEE kan ofte skelnes fra WEEE ved korrekt stabling under transport.
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Ændringsforslag 258
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 2 – trin 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Funktionsdueligheden bør afprøves, og 
indholdet af farlige stoffer evalueres. 
Hvilke afprøvninger, som bør foretages, 
afhænger af det elektriske og elektroniske 
udstyrs art. For størsteparten af det brugte 
elektriske og elektroniske udstyr er en 
afprøvning af de vigtigste funktioner 
tilstrækkelig.

a) Funktionsdueligheden skal afprøves, og 
indholdet af farlige stoffer evalueres. 
Hvilke afprøvninger, som skal foretages, 
afhænger af det elektriske og elektroniske 
udstyrs art. For størsteparten af det brugte 
elektriske og elektroniske udstyr er en 
afprøvning af de vigtigste funktioner 
tilstrækkelig.

Or. en

Begrundelse

Disse krav skal være juridisk bindende.

Ændringsforslag 259
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 2 – trin 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der bør føres en optegnelse over 
resultaterne af evalueringen og 
afprøvningen.

b) Der skal føres en optegnelse over 
resultaterne af evalueringen og 
afprøvningen.

Or. en

Begrundelse

Disse krav skal være juridisk bindende.



PE439.905v01-00 62/81 AM\809098DA.doc

DA

Ændringsforslag 260
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 2 – trin 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Optegnelsen bør fastgøres forsvarligt, 
men ikke permanent, enten på selve det 
elektriske og elektroniske udstyr (hvis det 
ikke er emballeret) eller på emballagen 
således, at den kan læses uden at åbne 
udstyrets emballage.

a) Optegnelsen skal fastgøres forsvarligt, 
men ikke permanent, enten på selve det 
elektriske og elektroniske udstyr (hvis det 
ikke er emballeret) eller på emballagen 
således, at den kan læses uden at åbne 
udstyrets emballage.

Or. en

Begrundelse

Disse krav skal være juridisk bindende.

Ændringsforslag 261
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 2 – trin 2 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- genstandens navn (udstyrets navn, jf. 
bilag II, og kategori, jf. bilag I, til direktiv 
20xx/xx/EF (RoHS)

- genstandens navn (udstyrets navn, jf. 
bilag IB, og kategori, jf. bilag IA)

Or. en

Begrundelse

Korrigering af ændringsforslag 39 fra ordføreren, der overfører en henvisning, som bliver 
fejlagtig som følge af ændringen af henvisningen fra RoHS til WEEE. Direktivets 
anvendelsesområde skal angives i nærværende direktiv og ikke i RoHS. Der foreslås også en 
vejledende liste over EEE for dette direktiv (bilag IB), og denne skal være referencen for 
navnet i dette direktivs kontekst, mens bilag IA angiver kategorierne.
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Ændringsforslag 262
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foruden det dokument, der er anmodet om 
i punkt 1, bør hver forsendelse (f.eks. 
transportcontainer eller lastvognslæs) af 
brugt elektrisk og elektronisk udstyr 
ledsages af:

Foruden de dokumenter, der er anmodet 
om i punkt 1 og 2, skal hver forsendelse 
(f.eks. transportcontainer eller 
lastvognslæs) af brugt elektrisk og 
elektronisk udstyr ledsages af:

Or. en

Begrundelse

De omtalte dokumenter i punkt 1 og 2 (registrering af test) skal begge ledsage lasten, så det 
kan fastsættes, om det pågældende udstyr kan genbruges eller er affald.

Ændringsforslag 263
Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I mangel af passende dokumentation 
som påkrævet i punkt 1 og 3 og egnet 
emballage antager medlemsstatens 
myndigheder, at en genstand er farligt 
WEEE, og at en forsendelse udgør en 
illegal overførsel. Under disse 
omstændigheder informeres de relevante 
kompetente myndigheder, og forsendelsen 
håndteres i overensstemmelse med artikel 
24 og 25 i forordningen om overførsel af 
affald. I de fleste tilfælde vil de ansvarlige 
for overførslen skulle tilbagetage affaldet 
til afsenderlandet for egen regning, og de 
kan pådrage sig et strafferetligt ansvar. I 
medlemsstater, hvor det påhviler de 
statslige myndigheder at bevise, at 
genstandene er WEEE og ikke elektrisk 
og elektronisk udstyr, vil mangler i den 

4. I mangel af passende dokumentation 
som påkrævet i punkt 1, 2 og 3 eller af 
egnet emballage eller af korrekt stabling 
af lasten, hvilket indehaveren af et 
apparat, der skal forsendes, er ansvarlig 
for at tilvejebringe, antager 
medlemsstatens myndigheder, at en 
genstand er farligt WEEE, og at en 
forsendelse udgør en illegal overførsel. 
Under disse omstændigheder informeres de 
relevante kompetente myndigheder, og 
forsendelsen håndteres i overensstemmelse 
med artikel 24 og 25 i forordningen om 
overførsel af affald.
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passende dokumentation og emballage 
sandsynligvis føre til, at den videre 
transport af affaldet forsinkes, medens 
den nødvendige efterforskning udføres 
med henblik på at fastslå status for de 
overførte genstande.

Or. en

Begrundelse

Dokumentationen skal indeholde alle tre punkter: Endvidere skal korrekt emballage og 
stabling stilles til rådighed/sikres. Hvis noget af ovenstående mangler, skal det antages, at 
forsendelsen er affald. 

Afklaring af at bevisbyrden ligger hos indehaveren af genstanden. 

De relevante bestemmelser er alle indeholdt i artikel 24 og 25.

Ændringsforslag 264
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag I A (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IA
Kategorier af elektrisk og elektronisk 
udstyr omfattet af nærværende direktiv.
1. Store husholdningsapparater
2. Små husholdningsapparater
3. It- og telekommunikationsudstyr
4. Forbrugerudstyr
5. Belysningsudstyr
6. Elektriske og elektroniske værktøjer 
(med undtagelse af store, faste 
industriværktøjer)
7. Legetøj, fritids- og sportsudstyr
8. Medicinsk udstyr (med undtagelse af 
alle implanterede og inficerede produkter)
9. Overvågnings- og kontrolinstrumenter
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10. Automatiske dispensere

Or. en

Begrundelse

Et klart anvendelsesområde for direktivet kræver den eksisterende liste over kategorier, der er 
omfattet af lovgivningen. Hvis listen blev udeladt, ville anvendelsesområdet blive mere uklart, 
end det er i dag. Alt fortolkningsarbejdet, der er udført af det tekniske tilpasningsråd siden
vedtagelsen af direktivet, ville blive overflødiggjort og dermed skabe juridisk usikkerhed og 
plads til friløb. 

Ændringsforslag 265
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Bilag I A (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
BILAG IA

Kategorier af udstyr i henhold til artikel 
11

1. Kølemøbler og radiatorer
2. Billedskærme og monitorer
3. Lamper og belysningsartikler
4. Store apparater undtagen kølemøbler 
og radiatorer, billedskærme og monitorer 
samt lamper.
Store apparater er alle apparater, som i 
princippet ikke er flytbare, eller som i 
princippet er beregnet til at forblive på 
anvendelsesstedet i hele apparatets levetid.
5. Små apparater undtagen kølemøbler og 
radiatorer, billedskærme og monitorer 
samt lamper. 
Små apparater er alle apparater, som i 
princippet er flytbare, eller som i 
princippet ikke er beregnet til at forblive 
på anvendelsesstedet i hele apparatets 
levetid.

Or. en
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Begrundelse

Der ses meget positivt på forslaget fra ordføreren om en forenkling af de fem kategorier, men 
det vil være hensigtsmæssigt at angive belysningsartikler som specifikke anordninger i tredje 
kategori.

Ændringsforslag 266
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag I A (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
BILAG IA

Kategorier af elektrisk og elektronisk 
udstyr, der er omfattet af dette direktiv
1. Kølemøbler og radiatorer
2. Billedskærme og monitorer
3. Lamper
4. Store apparater undtagen apparater, 
der henhører under nr. 1, 2, 3 og 6. Store 
apparater er alle apparater, som ikke kan 
bæres i hånden af en person.
5. Små apparater undtagen apparater, der 
henhører under nr. 1, 2, 3 og 6. Små 
apparater er alle apparater, som let kan 
bæres i hånden af en person.
6. Apparater til informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT)

Or. de

Begrundelse

Modellen med fem kategorier vil være en alvorlig hindring for miljøvenligt design på IKT-
området. Hvis IKT placeres i en separat kategori, forhindres det, at resultater inden for 
miljøvenligt design tabes på grund af blandingen med produkter såsom vandkogere og 
legetøj.

Ændringsforslag 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
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Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Bilag I A (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IA

Kategorier af udstyr 
i henhold til artikel 11

(1) Kølemøbler og radiatorer
(2) Billedskærme og monitorer
(3) Lamper
(4) Store apparater undtagen kølemøbler 
og radiatorer, billedskærme og monitorer 
samt lamper. Store apparater er alle 
apparater, som i princippet ikke er 
flytbare, eller som i princippet er beregnet 
til at forblive på anvendelsesstedet i hele 
apparatets levetid.
(5) Små apparater undtagen kølemøbler 
og radiatorer, billedskærme og monitorer 
samt lamper og it- og 
telekommunikationsudstyr. Små 
apparater er alle apparater, som i 
princippet er flytbare, og som i princippet 
ikke er beregnet til at forblive på 
anvendelsesstedet i hele apparatets levetid.
(6) Småt it- og telekommunikationsudstyr.

Or. en

Begrundelse

De seks kategorier afspejler den allerede anvendte indsamlingspraksis i medlemsstaterne, og 
reduktionen i antallet af kategorier vil medføre en reduktion af de administrative udgifter.
Grupperingen af typer af apparater afspejler miljømæssige overvejelser og har til hensigt at 
udnytte potentialet for genanvendelse, genbrug og genindvinding maksimalt for de forskellige 
typer udstyr.
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Ændringsforslag 268
Chris Davies

Forslag til direktiv
Bilag I B (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IB
Kategorier af elektrisk og elektronisk 

udstyr omfattet af nærværende direktiv
(1) Køleudstyr
(2) Visningsudstyr
(3) Belysningsudstyr
(4) Stort udstyr
(5) Småt udstyr
(6) IKT-udstyr

Or. en

Begrundelse

En separat kategori for IKT-udstyr vil fremme udvikling af udstyr, der er lettere at genbruge.

Ændringsforslag 269
Andres Perello Rodriguez

Forslag til direktiv
Bilag I B (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
BILAG IB

Ikkeudtømmende liste over eksempler på 
apparater, som omfattes af kategorierne i 

bilag IA
1. Kølemøbler og radiatorer
- køleskabe
- fryseudstyr
- apparater til automatisk levering eller 
salg af kolde produkter
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- klimaanlæg
- radiatorer, som indeholder olie og andre 
anordninger til varmeudveksling, der 
indeholder andre varmeoverførselsmedier 
end vand (såsom varmepumper og 
affugtningsanlæg)
2. Billedskærme og monitorer
- billedskærme
- tv-apparater
- digitale fotorammer
- monitorer
- bærbare computere
- notebookcomputere
3. Belysningsudstyr
a) lamper, som er

 gasudladningslamper

- lavtryksudladningslamper: lysstofrør 
(kompakte, lineære og ikkelineære og 
ikkelysstof (lavtryknatriumlamper, 
lavtrykkviksølvlamper))

-højintensitetsudladningslamper:
højtryksnatriumlamper, 
metalhalegonidlamper, 
højtrykskviksølvdamp, xenon

 lamper til særlige formål

 moderniserede (o)LED-lamper 
(med standardsokler, der kan 
erstatte lamper)

b) belysningsartikler: Apparater, der 
fordeler, filtrerer eller omdanner lys, der 
overføres fra en eller flere elektriske 
lyskilder, og som indeholder alle de 
nødvendige dele til at understøtte, fiksere 
og beskytte lyskilderne, men ikke selve 
lyskilderne, samt, om nødvendigt, 
kredsløb sammen med anordningerne til 
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at forbinde disse til forsyningen.

4. Store apparater
- store apparater til madlavning og anden 
behandling af fødevarer (såsom 
kogeplader, bageovne, komfurer, 
mikrobølgeovne, fast installerede 
kaffemaskiner)
- emhætter
- store rengøringsapparater (såsom 
vaskemaskiner, tørretumblere og 
opvaskemaskiner)
- store varmeapparater (såsom store 
varmeanlæg, elektriske kaminer, systemer 
til opvarmning af marmor- og natursten 
samt andre store apparater til opvarmning 
af rum, senge og siddemøbler),
- store apparater til kropspleje (såsom 
solarier, saunaer og massagestole)
- store it- og 
telekommunikationsapparater (såsom 
mainframes, servere, faste 
netværksinstallationer og 
netværksapparater, printere,
kopimaskiner, møntbetjente telefoner)
- store sports- og fritidsapparater (såsom 
sportsudstyr med elektriske eller 
elektroniske komponenter og 
spilleautomater)
- store elektriske og elektroniske 
industriværktøjer og -maskiner
- store apparater til produktion eller 
overførsel af strøm (såsom generatorer, 
transformatorer, uafbrydelig elforsyning 
(UPS) og vekselrettere)
- store medicinske apparater
- store overvågnings- og 
kontrolinstrumenter
- store måleapparater og 
måleanordninger (såsom vægte og 
stationære maskiner)
- store apparater til automatisk salg eller 
levering af produkter og til automatisk 
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levering af simple tjenesteydelser (såsom 
vareautomater, pengeautomater, 
automater til tilbagelevering af emballage 
og fotoautomater)
5. Små apparater
- små apparater til madlavning og anden 
behandling af fødevarer (såsom toastere, 
varmeplader, elektriske knive, 
dyppekogere og skæremaskiner)
- små rengøringsmaskiner (såsom 
støvsugere og strygejern m.m.)
- ventilatorer og luftfriskere
- små varmeapparater (såsom 
varmetæpper)
- ure og armbåndsure samt andre 
tidsmålingsapparater
- små apparater til kropspleje (såsom 
barbermaskiner, tandbørster, føntørrere 
og massageapparater)
- små it- og telekommunikationsapparater 
(såsom pc'ere, printere, lommeregnere, 
telefoner, mobiltelefoner, routere, radioer, 
babyalarmer og videoprojektorer)
- kameraer
- elektroniske underholdningsapparater 
(såsom radioer, lydforstærkere, bilradioer 
og DVD-afspillere)
- musikinstrumenter og lydudstyr (såsom 
forstærkere, mikserpulte, høretelefoner og 
højttalere, mikrofoner)
- legetøj (såsom modeljernbaner, modelfly 
osv.)
- små sportsapparater (såsom computere 
til cykling, dykning, løb, roning osv.)
- små fritidsapparater (såsom videospil, 
fiskeri- og golfudstyr osv.)
- elektriske og elektroniske værktøjer, 
herunder haveredskaber (såsom 
boremaskiner, save, pumper og 
græsslåmaskiner)
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- små apparater til produktion eller 
overførsel af strøm (såsom generatorer, 
ladeapparater, uafbrydelig elforsyning 
(UPS) og vekselrettere
- små medicinske apparater, herunder 
veterinært udstyr
- små overvågnings- og 
kontrolinstrumenter (såsom røgalarmer, 
varmeregulatorer, termostater, 
bevægelsessensorer, overvågningsudstyr 
og -produkter, fjernbetjeninger og 
fjernstyringer)
- små måleapparater (såsom vægte, 
indikationsanordninger, afstandsmålere 
og termometre)
- små apparater til automatisk salg eller 
levering af produkter

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører udelukkende kategori 3

Ændringsforslag 270
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Bilag I B (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IB
Kategorier af elektrisk og elektronisk 

udstyr omfattet af nærværende direktiv
1. Køleudstyr
2. Visningsudstyr
3. Belysningsudstyr
4. Stort udstyr
5. Småt udstyr
6. IKT-udstyr
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Or. en

Begrundelse

Et anvendelsesområde med fem kategorier ville udgøre en hindring for miljøvenligt design for 
IKT og er i modstrid med individuelt producentansvar. Fordelene ved miljøvenligt design for 
IKT ville blive udvandet ved at blande IKT med produkter som toastere, legetøj og støvsugere. 
For at fremme miljøvenligt design er det vigtigt, at der etableres en separat kategori for IKT-
udstyr.

Ændringsforslag 271
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag I B (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IB
Ikkeudtømmende liste over eksempler på 
apparater, som omfattes af kategorierne i 

bilag IA
1. Kølemøbler og radiatorer
- køleskabe
- fryseudstyr
- apparater, som automatisk leverer kolde 
produkter
- klimaanlæg
- radiatorer, som indeholder olie, og 
andre anordninger til varmeudveksling, 
der indeholder andre 
varmeoverførselsmedier end vand (såsom 
varmepumper og affugtningsanlæg)
2. Billedskærme og monitorer
- billedskærme
- tv-apparater
- digitale fotorammer
- monitorer
3. Lamper
- lysstofrør
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- kompaktlysstoflamper
- udladningslamper, herunder 
tryknatriumlamper og halogenlamper
- lavtryksnatriumlamper
- LED-lamper
4. Store apparater
- store apparater til madlavning og anden 
behandling af fødevarer (såsom 
kogeplader, bageovne, komfurer, 
mikrobølgeovne, fast installerede 
kaffemaskiner)
- emhætter
- store rengøringsapparater (såsom 
vaskemaskiner, tørretumblere og 
opvaskemaskiner)
- store varmeapparater (såsom store 
varmeanlæg, elektriske kaminer, marmor-
og naturstensvarmeplader, anlæg til 
opvarmning af swimmingpools samt 
andre store apparater til opvarmning af 
rum, senge og siddemøbler)

- store apparater til kropspleje (såsom 
solarier, saunaer og massagestole)
- store sports- og fritidsapparater (såsom 
sportsudstyr med elektriske eller 
elektroniske komponenter og 
spilleautomater)
- store lamper og andre apparater til 
lysspredning eller lysstyring
- store elektriske og elektroniske 
industriværktøjer og -maskiner
- store apparater til produktion eller 
overførsel af strøm (såsom generatorer, 
transformatorer, uafbrydelig elforsyning 
(UPS) og vekselrettere)
- store medicinske apparater
- store overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter
- store måleapparater og 
måleanordninger (såsom vægte og 
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stationære maskiner)
- store apparater til automatisk levering af 
produkter og til automatisk levering af 
simple tjenesteydelser (såsom 
vareautomater, pengeautomater, 
automater til tilbagelevering af emballage 
og fotoautomater)
5. Små apparater
- små apparater til madlavning og anden 
behandling af fødevarer (såsom toastere, 
varmeplader, knive, dyppekogere og 
skæremaskiner)
- små rengøringsmaskiner (såsom 
støvsugere og strygejern m.m.)
- ventilatorer og luftfriskere
- små varmeapparater (såsom 
varmetæpper)
- ure og armbåndsure samt andre 
tidsmålingsapparater
- små apparater til kropspleje (såsom 
barbermaskiner, tandbørster, føntørrere 
og massageapparater)
- kameraer

- elektroniske underholdningsapparater 
(såsom radioer, lydforstærkere, bilradioer 
og DVD-afspillere)
- musikinstrumenter og musikudstyr 
(såsom forstærkere, effektforstærkere, 
mikserpulte og mikrofoner)
- små lamper og andre apparater til 
lysspredning eller lysstyring
- legetøj (såsom modeljernbaner, modelfly 
osv.)
- små sportsapparater (såsom computere 
til cykling, dykning, løb og roning osv.)
- små fritidsapparater (såsom videospil, 
fiskeri- og golfudstyr osv.)
- elektriske og elektroniske værktøjer, 
herunder haveredskaber (såsom 
boremaskiner, save, pumper og 
græsslåmaskiner)



PE439.905v01-00 76/81 AM\809098DA.doc

DA

- små apparater til produktion eller 
overførsel af strøm (såsom generatorer, 
ladeapparater, uafbrydelig elforsyning 
(UPS) og elaggregater)
- små medicinske apparater, herunder 
veterinært udstyr
- små overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter (såsom 
røgalarmer, varmeregulatorer, 
termostater, bevægelsessensorer, 
overvågningsudstyr og -produkter, 
fjernbetjeninger og fjernstyringer)
- små måleapparater (såsom vægte, 
indikationsanordninger, afstandsmålere 
og termometre)
- små apparater til automatisk levering af 
produkter
6. Apparater til informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT).
- bærbare computere
- notebookcomputere
- store it- og 
telekommunikationsapparater (såsom 
mainframes, servere, faste 
netværksinstallationer og 
netværksapparater, printere, 
kopimaskiner og mønttelefoner)
- små it- og telekommunikationsapparater 
(såsom pc'er, printere, lommeregnere, 
telefoner, mobiltelefoner, routere, radioer, 
babyalarmer og beamere)

Or. de
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Ændringsforslag 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Forslag til direktiv
Bilag I B (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
BILAG IB

Ikkeudtømmende liste over eksempler på 
apparater, som omfattes af kategorierne i 
bilag IA (nyt)
1. Kølemøbler og radiatorer
- køleskabe
- fryseudstyr
- apparater til automatisk levering eller 
salg af kolde produkter
- klimaanlæg
- radiatorer, som indeholder olie og andre 
anordninger til varmeudveksling, der 
indeholder andre varmeoverførselsmedier 
end vand (såsom varmepumper og 
affugtningsanlæg)
2. Billedskærme og monitorer
- billedskærme
- tv-apparater
- digitale fotorammer
- monitorer
3. Lamper
- lige lysstofrør
- kompaktlysstofrør
- højintensitetsudladningslamper, 
herunder tryknatriumlamper og 
metalhalogenidlamper
- lavtryksnatriumlamper:
- LED-lamper
4. Store apparater
- store apparater til madlavning og anden 
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behandling af fødevarer (såsom 
kogeplader, bageovne, komfurer, 
mikrobølgeovne, fast installerede 
kaffemaskiner)
- emhætter
- store rengøringsapparater (såsom 
vaskemaskiner, tørretumblere og 
opvaskemaskiner)
- store varmeapparater (såsom store 
varmeanlæg, elektriske kaminer, systemer 
til opvarmning af marmor- og natursten 
samt andre store apparater til opvarmning 
af rum, senge og siddemøbler),
- store apparater til kropspleje (såsom 
solarier, saunaer og massagestole)
- store it- og 
telekommunikationsapparater (såsom 
mainframes, servere, faste 
netværksinstallationer og 
netværksapparater, printere, 
kopimaskiner, møntbetjente telefoner)
- store sports- og fritidsapparater (såsom 
sportsudstyr med elektriske eller 
elektroniske komponenter og 
spilleautomater)
- store lamper og andre apparater til 
lysspredning eller lysstyring
- store elektriske og elektroniske 
industriværktøjer og -maskiner
- store apparater til produktion eller 
overførsel af strøm (såsom generatorer, 
transformatorer, uafbrydelig elforsyning 
(UPS) og vekselrettere)
- store medicinske apparater
- store overvågnings- og 
kontrolinstrumenter
- store måleapparater og 
måleanordninger (såsom vægte og 
stationære maskiner)
- store apparater til automatisk salg eller 
levering af produkter og til automatisk 
levering af simple tjenesteydelser (såsom 
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vareautomater, pengeautomater, 
automater til tilbagelevering af emballage 
og fotoautomater)
5. Små apparater
- små apparater til madlavning og anden 
behandling af fødevarer (såsom toastere, 
varmeplader, elektriske knive, 
dyppekogere og skæremaskiner)
- små rengøringsmaskiner (såsom 
støvsugere og strygejern m.m.)
- ventilatorer og luftfriskere
- små varmeapparater (såsom 
varmetæpper)
- ure og armbåndsure samt andre 
tidsmålingsapparater
- små apparater til kropspleje (såsom 
barbermaskiner, tandbørster, føntørrere 
og massageapparater)
- kameraer
- elektroniske underholdningsapparater 
(såsom radioer, lydforstærkere, bilradioer 
og DVD-afspillere)
- musikinstrumenter og lydudstyr (såsom 
forstærkere, mikserpulte, høretelefoner og 
højttalere, mikrofoner)
- små lamper og andre apparater til 
lysspredning eller lysstyring
- legetøj (såsom modeljernbaner, modelfly 
osv.)
- små sportsapparater (såsom computere 
til cykling, dykning, løb, roning osv.)
- små fritidsapparater (såsom videospil, 
fiskeri- og golfudstyr osv.)
- elektriske og elektroniske værktøjer, 
herunder haveredskaber (såsom 
boremaskiner, save, pumper og 
græsslåmaskiner)
- små apparater til produktion eller 
overførsel af strøm (såsom generatorer, 
ladeapparater, uafbrydelig elforsyning 
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(UPS) og vekselrettere
- små medicinske apparater, herunder 
veterinært udstyr
- små overvågnings- og 
kontrolinstrumenter (såsom røgalarmer, 
varmeregulatorer, termostater, 
bevægelsessensorer, overvågningsudstyr 
og -produkter, fjernbetjeninger og 
fjernstyringer)
- små måleapparater (såsom vægte, 
indikationsanordninger, afstandsmålere 
og termometre)
- små apparater til automatisk salg eller 
levering af produkter
6. Småt it- og telekommunikationsudstyr
- bærbare computere
- notebookcomputere
- små it- og telekommunikationsapparater 
(såsom pc'ere, printere, lommeregnere, 
telefoner, mobiltelefoner, routere, radioer, 
babyalarmer og videoprojektorer).

Or. en

Begrundelse

Den ikkeudtømmende liste med eksempler er beregnet til at lette kategorisering under de seks 
overskrifter i bilag IA og at gøre systemet mere gennemskueligt. Dette vil bidrage til en 
harmoniseret gennemførelse af direktivet.

Ændringsforslag 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Bilag II – stk. 1 – led 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Udvendige elektriske kabler udgår

Or. de
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Begrundelse

Den særskilte fjernelse og selektive behandling af udvendige elektriske kabler som fastsat i 
forslagets bilag II er umulig at gennemføre og ikke nødvendig for at sikre det tilstræbte 
miljøbeskyttelsesniveau.


