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Amendement 172
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wat alle AEEA betreft die gescheiden is 
ingezameld en die bestemd is voor
verwerking volgens de artikelen 8, 9 en 10 
of voor voorbereiding voor hergebruik, 
dragen de lidstaten er zorg voor dat de 
producenten op 31 december 2011 de 
volgende minimale streefcijfers bereiken:

1. Wat alle AEEA betreft die gescheiden is 
ingezameld en die bestemd is voor 
verwerking volgens de artikelen 8, 9 en 10 
of voor voorbereiding voor hergebruik, 
dragen de lidstaten er zorg voor dat de 
producenten en alle andere AEEA-actoren
op 31 december 2011 de volgende 
minimale streefcijfers bereiken:

Or. en

Motivering

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

Amendement 173
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) van AEEA van de categorieën 1 en 10 
van bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG 
(BGS):

a) van AEEA van de categorieën 1 en 10 
van bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG 
(BGS):

- wordt 85% nuttig toegepast, en - wordt 85% nuttig toegepast, en 
- wordt 80% voorbereid voor hergebruik en
gerecycleerd;

- wordt 80% van de onderdelen, 
materialen en stoffen daarvan voorbereid 
voor hergebruik en gerecycleerd;

Or. en

Motivering

Niet alle delen van elektrische en elektronische apparaten kunnen nuttig worden toegepast en/of 
gerecycleerd. De streefcijfers moeten een percentage weergeven van het mogelijk haalbare.
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Amendement 174
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) van AEEA van de categorieën 1 en 10 
van bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG 
(BGS):

a) voor AEEA van de categorieën 1 en 10 
van bijlage I A van deze richtlijn:

- wordt 85% nuttig toegepast, en - wordt 85% nuttig toegepast, en

- wordt 80% voorbereid voor hergebruik en 
gerecycleerd;

- wordt 80% voorbereid voor hergebruik en 
gerecycleerd;

Or. en

Motivering

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

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) van AEEA van de categorieën 1 en 10
van bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG 
(BGS):

a) voor AEEA van de categorieën 1 en 4
van bijlage I A:

- wordt 85% nuttig toegepast, en - wordt 85% nuttig toegepast,
- wordt 80% voorbereid voor hergebruik 
en gerecycleerd;

- wordt 75% gerecycleerd, en

- wordt 5% voorbereid voor hergebruik;

Or. en

Motivering

Hergebruik zou voorrang moeten krijgen boven recycling en nuttige toepassing. De 
mogelijkheden voor hergebruik (naar schatting 5 tot 20%) kunnen niet optimaal worden benut 
als de streefcijfers voor hergebruik worden weergegeven in een gecombineerd streefcijfer voor 
zowel nuttige toepassing als recycling, omdat producenten dan ook uitsluitend op basis van 
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recycling aan het streefcijfer kunnen voldoen, met als gevolg dat zij de mogelijkheden voor 
hergebruik over het hoofd kunnen blijven zien. Aangezien de invoering van een apart streefcijfer 
voor hergebruik nieuw zou zijn, lijkt 5% redelijk.

Amendement 176
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) van AEEA van de categorieën 1 en 10 
van bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG 
(BGS):

a) van AEEA van de categorieën 1 en 10 
van bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG 
(BGS):

- wordt 85% nuttig toegepast, en - wordt 85% nuttig toegepast, en
- wordt 75% gerecycleerd, en- wordt 80% voorbereid voor hergebruik 

en gerecycleerd; - wordt 5% voorbereid voor hergebruik;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) van AEEA van de categorieën 3 en 4
van bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG 
(BGS):

b) van AEEA van categorie 2 van 
bijlage I A:

- wordt 80% nuttig toegepast, en - wordt 80% nuttig toegepast,

- wordt 70% voorbereid voor hergebruik
en gerecycleerd;

- wordt 65% gerecycleerd, en

- wordt 5% voorbereid voor hergebruik;

Or. en

Motivering

Hergebruik zou voorrang moeten krijgen boven recycling en nuttige toepassing. De 
mogelijkheden voor hergebruik (naar schatting 5 tot 20%) kunnen niet optimaal worden benut 
als de streefcijfers voor hergebruik worden weergegeven in een gecombineerd streefcijfer voor 
zowel nuttige toepassing als recycling, omdat producenten dan ook uitsluitend op basis van 
recycling aan het streefcijfer kunnen voldoen, met als gevolg dat zij de mogelijkheden voor 
hergebruik over het hoofd kunnen blijven zien. Aangezien de invoering van een apart streefcijfer 
voor hergebruik nieuw zou zijn, lijkt 5% redelijk.
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Amendement 178
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) van AEEA van de categorieën 3 en 4 
van bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG 
(BGS):

b) van AEEA van de categorieën 3 en 4 
van bijlage I A van deze richtlijn 20x:

- wordt 80% nuttig toegepast, en - wordt 80% nuttig toegepast, en

- wordt 70% voorbereid voor hergebruik en 
gerecycleerd;

- wordt 70% voorbereid voor hergebruik en 
gerecycleerd;

Or. enMotivering

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

Amendement 179
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) van AEEA van de categorieën 3 en 4 
van bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG 
(BGS):

b) van AEEA van de categorieën 3 en 4 
van bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG 
(BGS):

- wordt 80% nuttig toegepast, en - wordt 80% nuttig toegepast, en 
- wordt 70% voorbereid voor hergebruik en 
gerecycleerd;

- wordt 70% van de onderdelen, 
materialen en stoffen daarvan voorbereid 
voor hergebruik en gerecycleerd;

Or. en

Motivering

Niet alle delen van elektrische en elektronische apparaten kunnen nuttig worden toegepast en/of 
gerecycleerd. De streefcijfers moeten een percentage weergeven van het mogelijk haalbare.
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Amendement 180
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) van AEEA van de categorieën 3 en 4 
van bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG 
(BGS): 

b) van AEEA van de categorieën 3 en 4 
van bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG 
(BGS):

- wordt 80% nuttig toegepast, en - wordt 80% nuttig toegepast, en

- wordt 70% voorbereid voor hergebruik 
en gerecycleerd;

- wordt 65% gerecycleerd, en

- wordt 5% voorbereid voor hergebruik;

Or. en

Amendement 181
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 - lid 1 - letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) van AEEA van de categorieën 2, 5, 6, 7, 
8 en 9 van bijlage I van Richtlijn 
20xx/xx/EG (BGS):

c) van AEEA van de categorieën 2, 5, 6, 7, 
8 en 9 van bijlage I van Richtlijn 
20xx/xx/EG (BGS):

- wordt 75% nuttig toegepast, en - wordt 75% nuttig toegepast, en 
- wordt 55% voorbereid voor hergebruik en 
gerecycleerd;

- wordt 55% van de onderdelen, 
materialen en stoffen daarvan voorbereid 
voor hergebruik en gerecycleerd;

Or. en

Motivering

Niet alle delen van elektrische en elektronische apparaten kunnen nuttig worden toegepast en/of 
gerecycleerd. De streefcijfers moeten een percentage weergeven van het mogelijk haalbare.
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Amendement 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Corinne 
Lepage, Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) van AEEA van de categorieën 2, 5, 6, 7, 
8 en 9 van bijlage I van Richtlijn 
20xx/xx/EG (BGS):

(c) van AEEA van categorie 5 van 
bijlage I A:

- wordt 75% nuttig toegepast, en - wordt 75% nuttig toegepast,
- wordt 55% voorbereid voor hergebruik 
en gerecycleerd;

- wordt 50% gerecycleerd, en

- wordt 5% voorbereid voor hergebruik;

Or. en

Motivering

Hergebruik zou voorrang moeten krijgen boven recycling en nuttige toepassing. De 
mogelijkheden voor hergebruik (naar schatting 5 tot 20%) kunnen niet optimaal worden benut 
als de streefcijfers voor hergebruik worden weergegeven in een gecombineerd streefcijfer voor 
zowel nuttige toepassing als recycling, omdat producenten dan ook uitsluitend op basis van 
recycling aan het streefcijfer kunnen voldoen, met als gevolg dat zij de mogelijkheden voor 
hergebruik over het hoofd kunnen blijven zien. Aangezien de invoering van een apart streefcijfer 
voor hergebruik nieuw zou zijn, lijkt 5% redelijk.

Amendement 183
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) van AEEA van de categorieën 2, 5, 6, 7, 
8 en 9 van bijlage I van Richtlijn 
20xx/xx/EG (BGS):

c) van AEEA van de categorieën 2, 5, 6, 7, 
8 en 9 van bijlage I van Richtlijn 
20xx/xx/EG (BGS):

- wordt 75% nuttig toegepast, en - wordt 75% nuttig toegepast, en

- wordt 55% voorbereid voor hergebruik 
en gerecycleerd; 

- wordt 50% gerecycleerd, en

- wordt 5% voorbereid voor hergebruik;

Or. en
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Amendement 184
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) van afgedankte gasontladingslampen 
wordt 85 % voorbereid voor hergebruik en 
gerecycleerd.

d) van afgedankte gasontladingslampen 
wordt 85% van de onderdelen, materialen 
en stoffen daarvan voorbereid voor 
hergebruik en gerecycleerd.

Or. en

Motivering

Niet alle delen van elektrische en elektronische apparaten kunnen nuttig worden toegepast en/of 
gerecycleerd. De streefcijfers moeten een percentage weergeven van het mogelijk haalbare.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) voor AEEA van categorie 6 van 
bijlage I A:
- wordt 85% nuttig toegepast,
- wordt 75% gerecycleerd, en
- wordt 5% voorbereid voor hergebruik.

Or. en

Motivering

Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur zoals laptops, notebooks en mobiele telefoons hebben 
een korte levensduur en er verschijnen in rap tempo nieuwe modellen op de markt. Dit type 
apparatuur loopt voorop in de ontwikkeling richting hoge recycleerbaarheid en gezien de 
schaarste van de edele grondstoffen die erin zijn verwerkt, zouden er hoge streefcijfers voor 
moeten gelden.

Aangezien de invoering van een apart streefcijfer voor hergebruik nieuw zou zijn, lijkt 5% 
redelijk.
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Amendement 186
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) kleine apparaten die kostbare 
onderdelen en edele metalen bevatten 
worden gerecycleerd met het oog op de 
terugwinning van de edele metalen.

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang dat de edele metalen die in kleine apparaten zijn verwerkt, worden 
teruggewonnen. Dat zou een specifieke doelstelling moeten zijn bij de inzameling en recycling 
van kleine apparaten. Anders laat de EU een belangrijke mogelijkheid voor de veiligstelling van 
grondstoffen onbenut.

Amendement 187
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze streefcijfers worden berekend als 
percentage van het gewicht van de 
gescheiden ingezamelde AEEA die aan 
inrichtingen voor nuttige toepassing wordt 
toegeleverd.

2. Deze streefcijfers worden berekend als 
percentage van het gewicht van de 
gescheiden ingezamelde AEEA die aan 
inrichtingen voor nuttige toepassing wordt 
toegeleverd. Opslag, sortering en 
voorbehandeling in inrichtingen voor 
nuttige toepassing worden niet in 
aanmerking genomen voor het behalen 
van de streefcijfers.

Or. en

Motivering

Met deze bepaling kan worden verzekerd dat enkel handelingen met betrekking tot de 
uiteindelijke nuttige toepassing zelf worden meegeteld. 
Anders zou afval dat wordt toegezonden aan een inrichting voor nuttige toepassing en dat daar 
wordt voorbehandeld, gesorteerd of opgeslagen, maar dat uiteindelijk wordt gestort, ook als 
nuttige toegepast worden beschouwd.
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Amendement 188
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze streefcijfers worden berekend als 
percentage van het gewicht van de 
gescheiden ingezamelde AEEA die aan 
inrichtingen voor nuttige toepassing wordt 
toegeleverd.

2. Deze streefcijfers worden berekend als 
percentage van het gewicht van de 
gescheiden ingezamelde AEEA die op 
doeltreffende wijze wordt hergebruikt, 
gerecycleerd of nuttig wordt toegepast.

Or. en

Motivering

In deze bepaling wordt verondersteld dat 100% van de aan inrichtingen voor nuttige toepassing 
toegeleverde materialen daadwerkelijk worden hergebruikt, gerecycleerd of nuttig worden 
toegepast. Dit klopt uiteraard niet, aangezien er altijd een deel zal zijn dat niet in zijn geheel kan 
worden hergebruikt, gerecycleerd of nuttig kan worden toegepast. Daarom moeten de 
streefcijfers worden berekend op basis van wat er daadwerkelijk wordt hergebruikt, 
gerecycleerd of nuttig wordt toegepast.

Amendement 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze streefcijfers worden berekend als 
percentage van het gewicht van de 
gescheiden ingezamelde AEEA die aan 
inrichtingen voor nuttige toepassing wordt 
toegeleverd. 

2. Deze streefcijfers worden berekend als 
percentage van het gewicht van de 
gescheiden ingezamelde AEEA die aan 
inrichtingen voor nuttige toepassing wordt 
toegeleverd en op doeltreffende wijze 
wordt hergebruikt, gerecycleerd of nuttig 
wordt toegepast.

Or. en

Motivering

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 
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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.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze streefcijfers worden berekend als 
percentage van het gewicht van de 
gescheiden ingezamelde AEEA die aan 
inrichtingen voor nuttige toepassing wordt 
toegeleverd.

2. Deze streefcijfers worden berekend als 
percentage van het gewicht van de 
gescheiden ingezamelde AEEA die aan 
inrichtingen voor nuttige toepassing wordt 
toegeleverd. Opslag, sortering en 
voorbehandeling (met uitzondering van 
voorbewerking voor hergebruik) worden 
niet in aanmerking genomen voor het 
behalen van de streefcijfers.

Or. en

Motivering

Het nieuwe artikel 11, lid 2, van de herschikte AEEA-richtlijn is te onduidelijk om maatregelen 
te kunnen verzekeren die milieuvoordelen opleveren. In veel kleinere lidstaten houden een groot 
aantal inrichtingen voor nuttige toepassing zich hoofdzakelijk bezig met opslag, sortering en 
voorbehandeling overeenkomstig de handelingen van nuttige toepassing R 12 en R 13 van de 
afvalstoffenrichtlijn 2008/98/EG. Er worden geen milieuvoordelen behaald totdat er een 
"definitieve" nuttige toepassing heeft plaatsgevonden (R 1 t/m R 11). Daarom moeten de 
streefcijfers en de voldoening aan de streefcijfers enkel worden berekend op basis van AEEA die 
een handeling van "definitieve" nuttige toepassing zijn ondergaan.

Amendement 191
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
producenten, of derden die in hun naam 
handelen, met het oog op de berekening 
van deze streefcijfers registers bijhouden 

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
producenten, of derden die in hun naam 
handelen, met het oog op de berekening 
van deze streefcijfers registers bijhouden 
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van de hoeveelheid AEEA en de 
onderdelen, materialen en stoffen ervan 
wanneer deze de verwerkingsinrichting 
binnenkomen (input) en verlaten (output), 
en/of wanneer zij de inrichting voor nuttige 
toepassing of recycling binnenkomen 
(input).

van de hoeveelheid AEEA en de 
onderdelen, materialen en stoffen ervan 
wanneer deze de verwerkingsinrichting 
binnenkomen (input) en verlaten (output), 
en wanneer zij de inrichting voor nuttige 
toepassing of recycling binnenkomen 
(input) en verlaten (output).

Or. en

Motivering

Deze wijziging moet ervoor zorgen dat er gegevens worden bijgehouden over de AEEA die de 
inrichting verlaten, zodat er meer bewustzijn ontstaat over de eindbestemming van de 
gesorteerde of voorbehandelde AEEA.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
producenten, of derden die in hun naam 
handelen, met het oog op de berekening 
van deze streefcijfers registers bijhouden 
van de hoeveelheid AEEA en de 
onderdelen, materialen en stoffen ervan 
wanneer deze de verwerkingsinrichting 
binnenkomen (input) en verlaten (output), 
en/of wanneer zij de inrichting voor nuttige 
toepassing of recycling binnenkomen 
(input).

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
producenten, of derden die in hun naam 
handelen, met het oog op de berekening 
van deze streefcijfers registers bijhouden 
van de hoeveelheid AEEA en de 
onderdelen, materialen en stoffen ervan 
wanneer deze de verwerkingsinrichting 
binnenkomen (input) en verlaten (output), 
en wanneer zij de inrichting voor nuttige 
toepassing of recycling binnenkomen 
(input) en verlaten (het totale 
outputpercentage).

Or. en

Motivering

Momenteel kunnen streefcijfers worden behaald door een sortering en voorbehandeling uit te 
voeren in een R 12-inrichting voor nuttige toepassing en vervolgens alle gesorteerde AEEA-
delen naar een andere inrichting voor nuttige toepassing door te zenden voor daadwerkelijke 
handelingen van nuttige toepassing. Zo wordt een nuttigetoepassings- of recyclingpercentage 
van 80-95% gemakkelijk behaald, ongeacht wat er in de inrichting voor definitieve nuttige 
toepassing met de AEEA-delen gebeurt. Voor het behalen van de streefcijfers mag bij een 
inrichting voor nuttige toepassing van het type R 12 of R 13 niet alleen naar de input en output 
worden gekeken; er moet rekening worden gehouden met de recycling en nuttige toepassing die 
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in de inrichting voor definitieve nuttige toepassing worden bereikt.

Amendement 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
producenten, of derden die in hun naam 
handelen, met het oog op de berekening 
van deze streefcijfers registers bijhouden 
van de hoeveelheid AEEA en de 
onderdelen, materialen en stoffen ervan 
wanneer deze de verwerkingsinrichting 
binnenkomen (input) en verlaten (output), 
en/of wanneer zij de inrichting voor nuttige 
toepassing of recycling binnenkomen 
(input).

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
producenten, of derden die in hun naam 
handelen, met het oog op de berekening 
van deze streefcijfers registers bijhouden 
van de hoeveelheid gebruikte EEA, AEEA 
en de onderdelen, materialen en stoffen 
ervan wanneer deze de recycling- of
verwerkingsinrichting binnenkomen 
(input) en verlaten (output), en/of wanneer 
zij de inrichting voor nuttige toepassing 
binnenkomen (input).

Or. en

Motivering

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 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.

Amendement 194
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om innovatie van deze 
technologieën mogelijk te maken, worden 
de categorieën waarnaar wordt verwezen 
in artikel 11 en bijlage 1 A iedere drie jaar 
herzien en bijgewerkt door middel van 
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gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 18 bis, 18 ter en 18 quater.

Or. en

Motivering

De AEEA-categorieën moeten regelmatig worden herzien en bijgewerkt. Vooruitgang in de 
recyclingtechnologie zou kunnen leiden tot een herziening van de verplichte 
inzamelingscategorieën, om de recycling te optimaliseren en om tot een puurder gerecycleerd 
materiaal te kunnen komen. De op de huidige inzamelings- en verwerkingsmethoden gebaseerde 
categorieën zouden daarom innovatie in de weg kunnen staan.

Amendement 195
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. De lidstaten 
moedigen de producenten waar passend 
aan om alle kosten te dragen van de 
inzamelingsinrichtingen voor AEEA van 
particuliere huishoudens.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. Bovendien 
zorgen de lidstaten er waar passend voor 
dat er, met het oog op een verbetering van 
de AEEA-inzameling, voldoende 
financiële middelen worden verkregen 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt (van detailhandelaren, 
consumenten en producenten, maar niet 
van belastingbetalers) om de kosten te 
dekken van de inzameling van AEEA van 
huishoudens, met inbegrip van de kosten 
van het leiden van de 
inzamelingsinrichtingen en bijbehorende 
bewustwordingscampagnes betreffende 
het beheer van AEEA. Deze financiële 
middelen zijn enkel beschikbaar voor 
actoren die wettelijk verplicht zijn AEEA 
in te zamelen. Gemeenten en particuliere 
exploitanten die wettelijk verplicht zijn als 
inzamelpunt op te treden, ontvangen een 
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kostendekkende vergoeding en dragen 
alle ingezamelde AEEA over aan 
producenten of organisaties voor 
producentenverantwoordelijkheid. De 
financiering van de overbrenging van 
AEEA van huishoudens naar 
inzamelingsinrichtingen moet niet vallen 
onder de individuele 
producentenverantwoordelijkheid zoals 
bedoeld in artikel 12, lid 2.

Or. en

Motivering

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 EPR incentivizes, can influence the end of life 
processing, but hardly the collection part.

Amendement 196
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. De lidstaten 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen.
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moedigen de producenten waar passend 
aan om alle kosten te dragen van de 
inzamelingsinrichtingen voor AEEA van 
particuliere huishoudens.

Or. en

Motivering

Er bestaan grote kwaliteitsverschillen bij de recycling en daardoor ook bij de doelmatigheid in 
de omgang met hulpbronnen. Uiteenlopende normen leiden bovendien tot concurrentiedistorsies, 
en daarom moeten er geharmoniseerde kadervoorwaarden worden gecreëerd. De toekomstige 
normen zouden een ecologisch ontwerp moeten stimuleren met het oog op het einde van de 
levensduur van de producten, en niet alleen verwijzen naar bestaande recyclingmethoden.

Amendement 197

Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. De lidstaten 
moedigen de producenten waar passend 
aan om alle kosten te dragen van de 
inzamelingsinrichtingen voor AEEA van 
particuliere huishoudens.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. Bovendien
zorgen de lidstaten er waar passend voor 
dat er, met het oog op een verbetering van 
de AEEA-inzameling, bij de verkoop van 
nieuwe EEA voldoende financiële 
middelen worden verkregen 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt (waarbij de vervuiler niet 
de belastingbetaler is, maar 
detailhandelaren, consumenten en 
producenten) om de kosten te dekken van 
de inzameling van AEEA van 
huishoudens, met inbegrip van de kosten 
van het leiden van de 
inzamelingsinrichtingen en bijbehorende 
bewustwordingscampagnes betreffende 
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het beheer van AEEA. Deze financiële 
middelen zijn enkel beschikbaar voor 
actoren die wettelijk verplicht zijn AEEA 
in te zamelen. Gemeenten en particuliere 
inzamelpunten ontvangen een 
kostendekkende vergoeding en dragen 
alle ingezamelde AEEA over aan 
organisaties voor 
producentenverantwoordelijkheid. De 
financiering van de overbrenging van 
AEEA van huishoudens naar 
inzamelingsinrichtingen moet niet vallen 
onder de individuele 
producentenverantwoordelijkheid zoals 
bedoeld in artikel 12, lid 2.

Or. en

Motivering

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 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.

Amendement 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
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milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. De lidstaten 
moedigen de producenten waar passend 
aan om alle kosten te dragen van de 
inzamelingsinrichtingen voor AEEA van 
particuliere huishoudens.

milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de producenten alle 
kosten dragen van de inzameling en de 
inzamelingsinrichtingen voor AEEA van 
particuliere huishoudens. De lidstaten 
kunnen aanvullende regels opstellen met 
betrekking tot de berekeningsmethoden 
voor de kosten van inzameling en 
inzamelingsinrichtingen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 199
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. De lidstaten 
moedigen de producenten waar passend 
aan om alle kosten te dragen van de 
inzamelingsinrichtingen voor AEEA van 
particuliere huishoudens.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de producenten alle 
kosten dragen van de inzameling en de 
inzamelingsinrichtingen voor AEEA van 
particuliere huishoudens. De lidstaten 
kunnen aanvullende regels opstellen met 
betrekking tot de berekeningsmethoden 
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voor de kosten van inzameling en 
inzamelingsinrichtingen.

Or. en

Amendement 200
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. De lidstaten 
moedigen de producenten waar passend 
aan om alle kosten te dragen van de 
inzamelingsinrichtingen voor AEEA van 
particuliere huishoudens.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. Deze AEEA 
wordt hun kosteloos overhandigd.

Or. en

Amendement 201
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. De lidstaten 
moedigen de producenten waar passend 
aan om alle kosten te dragen van de 
inzamelingsinrichtingen voor AEEA van 

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. Ook zorgen de 
lidstaten er, in samenwerking met 
belanghebbende partijen en producenten, 
voor dat er grondig onderzoek wordt 
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particuliere huishoudens. gedaan naar de mogelijkheid tot invoering 
van een vergoedingsbon voor de 
apparaten waarvoor de grootste verliezen 
worden geregistreerd ten aanzien van 
illegale inzameling en verzending. Deze 
bon wordt samen met het product geleverd 
als onderdeel van zijn verpakking en is 
inwisselbaar voor geld. Zijn waarde is 
inbegrepen bij de oorspronkelijke prijs en 
wordt bij het inzamelpunt uitgekeerd. De 
kosten van de vergoeding worden 
gedragen door de producenten.

Or. el

Motivering

Deze maatregel is bedoeld om consumenten aan te sporen om gebruikte apparatuur via de juiste 
wegen in te leveren en om daarbij producenten te helpen bij het behalen van het 
inzamelingsstreefcijfer.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. De lidstaten 
moedigen de producenten waar passend 
aan om alle kosten te dragen van de 
inzamelingsinrichtingen voor AEEA van 
particuliere huishoudens.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. Bovendien
zorgen de lidstaten er waar passend voor 
dat er, met het oog op een verbetering van 
de AEEA-inzameling, bij de verkoop van 
nieuwe EEA voldoende financiële 
middelen worden verkregen 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt (waarbij de vervuiler niet 
de belastingbetaler is, maar 
detailhandelaren, consumenten en 
producenten) om de kosten te dekken van 
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de inzameling van AEEA van 
huishoudens, met inbegrip van de kosten 
van het leiden van de 
inzamelingsinrichtingen en bijbehorende 
bewustwordingscampagnes betreffende 
het beheer van AEEA. Deze financiële 
middelen zijn enkel beschikbaar voor 
actoren die wettelijk verplicht zijn AEEA 
in te zamelen.
Gemeenten en particuliere inzamelpunten 
ontvangen een kostendekkende 
vergoeding en dragen alle ingezamelde 
AEEA over aan organisaties voor 
producentenverantwoordelijkheid.
De financiering van de overbrenging van 
AEEA van huishoudens naar 
inzamelingsinrichtingen moet niet vallen 
onder de individuele 
producentenverantwoordelijkheid zoals 
bedoeld in artikel 12, lid 2.
De lidstaten kunnen aanvullende regels 
opstellen met betrekking tot de 
berekeningsmethoden voor de kosten van 
inzameling en inzamelingsinrichtingen.

Or. en

Motivering

Om het inzamelingspercentage te verhogen, is het belangrijk dat de gemeenten of iedere andere 
actor die wettelijk verplicht is als inzamelpunt op te treden bewustwordingscampagnes en huis-
aan-huiscollectes organiseert, en andere maatregelen treft om zo veel mogelijk te kunnen 
inzamelen. De bijkomende kosten van deze maatregelen moeten worden gedragen 
overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt, waarbij onder vervuiler niet de 
belastingbetaler wordt verstaan, maar producenten, detailhandelaren en consumenten. De 
lidstaten moeten de vrijheid krijgen om het systeem van hun voorkeur vast te stellen voor het 
bijeenbrengen van de financiële middelen voor deze maatregelen.

Amendement 203
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten ten minste voorzien in de 
financiering van de inzameling, 
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verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. De lidstaten 
moedigen de producenten waar passend 
aan om alle kosten te dragen van de 
inzamelingsinrichtingen voor AEEA van
particuliere huishoudens.

verwerking, nuttige toepassing en 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwijdering van AEEA van particuliere 
huishoudens vanaf de afgifte bij krachtens 
artikel 5, lid 2, gecreëerde 
inzamelingsinrichtingen. De lidstaten 
zorgen er waar passend voor dat er, met 
het oog op een verhoging van de 
inzameling van AEEA van huishoudens, 
bij de verkoop van nieuwe EEA voldoende 
financiële middelen worden verkregen 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt (waarbij de vervuiler niet 
de belastingbetaler is, maar 
detailhandelaren, consumenten en 
producenten) om de kosten te dekken van 
de inzameling van AEEA van 
huishoudens, met inbegrip van de kosten 
van het leiden van de 
inzamelingsinrichtingen en bijbehorende 
bewustwordingscampagnes betreffende 
het beheer van AEEA. Deze financiële 
middelen zijn enkel beschikbaar voor 
actoren die wettelijk verplicht zijn AEEA 
in te zamelen.
Gemeenten en particuliere 
inzamelingsinrichtingen die wettelijk 
verplicht zijn als inzamelpunt op te treden, 
ontvangen een kostendekkende
vergoeding en dragen alle ingezamelde 
AEEA over aan organisaties voor 
producentenverantwoordelijkheid.
Deze bepaling betreffende de financiering 
van AEEA van huishoudens moet niet 
vallen onder de individuele 
producentenverantwoordelijkheid zoals 
bedoeld in artikel 12, lid 2.

Or. en

Motivering

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 



PE439.905v01-00 24/78 AM\809098NL.doc

NL

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.

Amendement 204
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat producten betreft die na 13 augustus 
2005 op de markt worden gebracht, is elke 
producent verantwoordelijk voor de 
financiering van de in lid 1 bedoelde 
handelingen voor de verwerking van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent kan voor de organisatie van die 
financiering kiezen tussen collectieve en 
individuele regelingen. 

2. Wat producten betreft die na 13 augustus 
2005 op de markt worden gebracht, is elke 
producent verantwoordelijk voor de 
financiering van de in lid 1 bedoelde 
handelingen voor de verwerking van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent kan voor de organisatie van die 
financiering kiezen tussen collectieve en 
individuele regelingen. Hij kan aan zijn 
verplichtingen voldoen via een van deze 
methoden of via een combinatie van 
beiden.

Or. en

Motivering

Producenten moeten beschikken over maximale flexibiliteit met betrekking tot de manier waarop 
zij borg staan voor hun AEEA.

Amendement 205
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat producten betreft die na 13 augustus 2. Wat producten betreft die na 13 augustus 
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2005 op de markt worden gebracht, is elke 
producent verantwoordelijk voor de 
financiering van de in lid 1 bedoelde 
handelingen voor de verwerking van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent kan voor de organisatie van die 
financiering kiezen tussen collectieve en 
individuele regelingen. 

2005 op de markt worden gebracht, is elke 
producent verantwoordelijk voor de 
financiering van de in lid 1 bedoelde 
handelingen voor de verwerking van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent kan voor de organisatie van die 
financiering kiezen tussen collectieve en 
individuele regelingen. In de collectieve 
regelingen worden verschillende tarieven 
gehanteerd voor producenten afhankelijk 
van het gemak waarmee hun producten 
en de strategische materialen die zij 
bevatten kunnen worden gerecycleerd.

Or. en

Motivering

Producenten zijn de enigen die het ontwerpproces kunnen beïnvloeden. Daarom moeten zij 
worden gestimuleerd om hun producten dusdanig te ontwerpen dat de recycling ervan wordt 
vergemakkelijkt. Door verschillende tarieven te hanteren binnen collectieve regelingen zouden 
producenten worden beloond voor het ontwerpen van gemakkelijk recycleerbare producten.

Amendement 206
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – alinea's 2 bis t/m quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producenten die deelnemen aan een 
collectieve regeling kwijten zich van hun 
verplichting door betaling op jaarbasis 
aan de regeling, op het moment dat de 
producten in de handel worden gebracht, 
naar evenredigheid van hun respectieve 
jaarlijkse marktaandeel voor de kosten die 
in die regeling voor het type apparatuur 
als omschreven in bijlage 1B worden 
gemaakt.
Na bovengenoemde betaling door de 
producenten aan een collectieve regeling 
wordt hun verplichting tot financiering 
van de in lid 1 bedoelde handelingen naar 
de collectieve regeling overgeheveld.
Producenten die deelnemen aan een 
erkende individuele regeling voldoen aan 
hun verplichting door de financiering en 
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organisatie van de in lid 1 bedoelde 
handelingen met betrekking tot alleen
hun individuele producten die 
overeenkomstig artikel 15 zijn 
gemarkeerd. De producent die aan zijn 
verplichting voldoet via het opzetten van 
een dergelijke individuele regeling, zorgt, 
op het moment dat zijn product in de 
handel wordt gebracht, naast de 
financiering en organisatie van de in lid 1 
bedoelde handelingen in het lopende jaar, 
voor voldoende financiële dekking op een 
geblokkeerde bankrekening en garandeert 
de toekomstige, in lid 1 bedoelde
handelingen voor alle door de producent 
in de handel gebrachte producten die niet 
zijn ingezameld. De geblokkeerde 
bankrekening heeft één derdebegunstigde, 
zijnde een erkende collectieve regeling, 
die garant staat voor de in lid 1 bedoelde 
handelingen ingeval bovengenoemde 
producent insolvent of failliet wordt 
verklaard of ingeval van terugtrekking 
van de markt.

Or. en

Amendement 207
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten of namens deze optredende 
derden jaarlijks verslag uitbrengen over 
de financiering en de kosten van de 
systemen voor inzameling, verwerking en 
verwijdering en de doeltreffendheid ervan.

Or. en
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Amendement 208
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Naast de financiële 
producentenverantwoordelijkheid als 
bedoeld in artikel 12, lid 1 en met het oog 
op een hoger inzamelingspercentage van 
AEEA zorgen de lidstaten ervoor dat 
voldoende financiële middelen 
beschikbaar zijn overeenkomstig het 
beginsel dat de vervuiler betaalt. Vanaf de 
verkoopdatum moeten deze financiële 
middelen beschikbaar zijn voor de 
bevoegde gemeenten of andere actoren die 
verplicht zijn AEEA in te zamelen, zodat 
de inzameling van AEEA van de 
particuliere consument, de 
inontvangstname ervan op 
inzamelingspunten en de financiering van 
voorlichtingscampagnes gewaarborgd 
zijn. De lidstaten bevorderen expliciet een 
transparant voorlichtingsbeleid; zij 
publiceren de kosten en methoden van de 
inzameling van AEEA.

Or. de

Motivering

Een zo hoog mogelijk inzamelingspercentage wordt bereikt door een groot aantal 
inzamelingsactiviteiten en actoren. Aangezien de lidstaten de kosten en methoden van de 
inzameling moeten publiceren, moeten alle actoren noodzakelijkerwijs ook hun resultaten 
bekendmaken.
Het beginsel dat de vervuiler betaalt betreft de producenten, de detailhandel en de consument. 
Met dit beginsel wordt ervoor gezorgd dat de belastingbetaler niet voor de kosten opdraait. 
Tegelijkertijd wordt de lidstaten flexibiliteit bij het opzetten van hun inzamelingssysteem 
geboden.
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Amendement 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten of namens deze optredende 
derden om de twee jaar verslag 
uitbrengen over de financiering en de 
kosten van de systemen voor inzameling, 
verwerking en verwijdering. Om voor een 
goed werkend rapportagesysteem te 
zorgen, kunnen aanvullende 
voorschriften voor het formaat van het 
verslag worden vastgesteld door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 18 bis, 18 ter 
en 18 quater.

Or. en

Motivering

Om informatie te verzamelen en de inzameling van AEEA te kunnen beoordelen, moeten de 
lidstaten verslag uitbrengen over de financiering en de kosten van de systemen voor inzameling, 
verwerking en verwijdering. Aangezien wij geen extra administratieve werkzaamheden willen 
creëren, wordt voorgesteld om de twee jaar verslag uit te brengen.

Amendement 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen kleine 
producenten die in verhouding tot de 
omvang van de nationale markt geringe 
hoeveelheden EEA in de handel brengen, 
vrijstellen van de verplichtingen als 
bedoeld in de artikelen 12 en 16, voor 
zover dit de terugname-, inzamelings- en 
recyclingsystemen niet in gevaar brengt.

Or. de
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Motivering

De eisen die aan KMO's worden gesteld als het gaat om registratie-, informatie- en 
rapportageverplichtingen en om financiering van de inzameling, verwerking, recycling en 
verwijdering van AEEA brengen hoge kosten met zich mee. Daarom is een vrijstelling voor 
kleine producenten vereist die per geval kan worden verleend.

Amendement 211
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten verlangen van de 
producenten of namens deze op 
contractbasis optredende derden jaarlijks 
een verslag te publiceren over de 
financiering en de kosten van de systemen 
voor inzameling, verwerking en 
verwijdering.

Or. en

Motivering

Transparantie op dit punt stelt de lidstaten in staat ervoor te zorgen dat de kosten naar behoren 
worden geïdentificeerd.

Amendement 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten de mogelijkheid krijgen om
bij de verkoop van nieuwe producten de 
kosten van inzameling, verwerking en 
milieuvriendelijke verwijdering ten 
aanzien van de kopers aan te tonen. De 
aangegeven kosten liggen niet hoger dan 
de reële kosten.

1. De lidstaten waar maatregelen zijn 
genomen om de kopers bij de aankoop van 
nieuwe producten te kunnen informeren 
over de kosten van inzameling, verwerking 
en milieuvriendelijke verwijdering, zorgen 
ervoor dat de producenten deze 
maatregelen mogen blijven toepassen. De 
aangegeven kosten liggen niet hoger dan 
de reële kosten.

Or. fr



PE439.905v01-00 30/78 AM\809098NL.doc

NL

Motivering

Gebruikers van EEA moeten in staat zijn te bepalen welke inzamelingspunten voor hen het 
gemakkelijkst zijn. Aangezien er verschillende systemen voor gescheiden inzameling bestaan, 
kan het voor de gebruikers lastig zijn om een inzamelingspunt te vinden, waardoor het gevaar 
bestaat dat hen de lust wordt ontnomen om hun AEEA daarheen te brengen. Daarom moeten 
maatregelen worden genomen met het oog op de coördinatie van de informatie, zodat de 
gebruikers kunnen uitvinden welke inzamelingspunten voor hen beschikbaar zijn.

Amendement 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten de mogelijkheid krijgen om 
bij de verkoop van nieuwe producten de 
kosten van inzameling, verwerking en 
milieuvriendelijke verwijdering ten 
aanzien van de kopers aan te tonen. De 
aangegeven kosten liggen niet hoger dan 
de reële kosten.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten de mogelijkheid krijgen om 
op de plaats van de verkoop van nieuwe 
producten relevante levensduur- en 
milieu-informatie over de 
milieuvriendelijke inzameling, verwerking 
en verwijdering van het betreffende 
product aan de kopers te tonen, met 
minimaal informatie over de chemische 
inhoud en toxiciteit, repareerbaarheid en 
recycleerbaarheid. Deze milieu-informatie 
kan ook de kosten omvatten die verband 
houden met het afdanken van het 
betreffende product. Lidstaten noch 
producenten mogen een verplichte of 
vaste zichtbare heffing vaststellen voor 
een gehele serie producten of een gehele 
categorie producten.

Or. en

Motivering

Lidstaten dienen producenten zo nodig in staat te stellen informatie aan de consumenten te 
verstrekken om hen te helpen een duurzame keuze tussen gelijksoortige producten te maken.
Vaste heffingen voor volledige series of categorieën producten zijn niet toegestaan, aangezien 
hierin niet de verschillen tussen de producten tot uiting komen wat betreft milieukenmerken, 
repareerbaarheid of recycleerbaarheid en werkelijke kosten van het afdanken.
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Amendement 214
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten de mogelijkheid krijgen om 
bij de verkoop van nieuwe producten de 
kosten van inzameling, verwerking en 
milieuvriendelijke verwijdering ten aanzien 
van de kopers aan te tonen. De aangegeven 
kosten liggen niet hoger dan de reële 
kosten.

1. De lidstaten stellen de producenten in 
staat om bij de verkoop van nieuwe 
producten op basis van vrijwilligheid de 
kosten van inzameling, verwerking en 
milieuvriendelijke verwijdering ten aanzien 
van de kopers aan te tonen. De aangegeven
kosten liggen niet hoger dan de reële 
kosten.

Or. en

Amendement 215
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten de mogelijkheid krijgen om 
bij de verkoop van nieuwe producten de 
kosten van inzameling, verwerking en 
milieuvriendelijke verwijdering ten 
aanzien van de kopers aan te tonen. De 
aangegeven kosten liggen niet hoger dan 
de reële kosten.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten bij de verkoop van nieuwe 
producten informatie over de inhoud van 
gevaarlijke chemische stoffen, over de 
inzameling, verwerking en 
milieuvriendelijke verwijdering en over de 
repareerbaarheid en recycleerbaarheid 
van het betreffende product aan de kopers 
tonen. Deze informatie kan ook de kosten 
omvatten die verband houden met de 
verwerking van het betreffende product. 
De aangegeven kosten liggen niet hoger 
dan de reële kosten.

Or. en

Motivering

Producenten moeten worden verplicht relevante informatie te verstrekken, onder meer over de 
inhoud van gevaarlijke stoffen en over de repareerbaarheid en recycleerbaarheid. De door de 
inzameling en verwerking ontstane kosten moeten in de prijs van het product worden 
verdisconteerd, opdat een stimulans voor het drukken van deze kosten wordt geboden. 
Forfaitaire kosten geven noch een juist beeld van de daadwerkelijke kosten aan het einde van de 
levenstijd van een product noch van de milieubelasting ervan.
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Amendement 216
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten de mogelijkheid krijgen om 
bij de verkoop van nieuwe producten de 
kosten van inzameling, verwerking en 
milieuvriendelijke verwijdering ten aanzien 
van de kopers aan te tonen. De aangegeven 
kosten liggen niet hoger dan de reële 
kosten.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
producenten de mogelijkheid krijgen om 
bij de verkoop van nieuwe producten de 
kosten van inzameling, verwerking en 
milieuvriendelijke verwijdering ten aanzien 
van de kopers aan te tonen. De aangegeven 
kosten liggen niet hoger dan de reële 
kosten en vormen een afspiegeling van de 
gevolgen voor het milieu van de 
afgedankte apparaten.

Or. fr

Motivering

Er wordt gepleit voor een betere formulering van dit voorstel. De kosten moeten bovendien een 
afspiegeling vormen van de gevolgen voor het milieu van afgedankte apparaten om het 
milieuvriendelijk ontwerpen te stimuleren van apparaten die gerepareerd, hergebruikt en 
gerecycled kunnen worden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om de bewustwording van de 
gebruiker te vergroten, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de distributeurs - uitgezonderd 
KMO's - geschikte inzamelings- en 
bewustwordingsregelingen voor klein 
afval invoeren. Dergelijke collectieve 
regelingen:
a) stellen de eindgebruikers in staat dit 
soort afval in te leveren op een 
toegankelijk en zichtbaar inzamelingspunt 
bij de detailhandel;
b) vereisen dat detailhandelaren na de 
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levering van kleine EEA afgedankte 
kleine EEA kosteloos terugnemen;
c) brengen bij inlevering van dit afval 
geen kosten voor de eindgebruikers met 
zich mee noch enige verplichting om een 
nieuw product van hetzelfde type aan te 
schaffen;

Or. en

Motivering

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.

Amendement 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voor hen beschikbare inleverings- en 
inzamelingssystemen,

b) de voor hen beschikbare inleverings- en 
inzamelingssystemen, waarbij de 
coördinatie wordt gestimuleerd van 
informatie waarmee alle beschikbare 
inzamelingspunten kunnen worden 
aangegeven, ongeacht de producent die 
deze heeft opgezet.

Or. fr

Motivering

Gebruikers van EEA moeten in staat zijn te bepalen welke inzamelingspunten voor hen het 
gemakkelijkst zijn. Aangezien er verschillende systemen voor gescheiden inzameling bestaan, 
kan het voor de gebruikers lastig zijn om een inzamelingspunt te vinden, waardoor het gevaar 
bestaat dat hen de lust wordt ontnomen om hun AEEA daarheen te brengen. Daarom moeten 
maatregelen worden genomen met het oog op de coördinatie van de informatie, zodat de 
gebruikers kunnen uitvinden welke inzamelingspunten voor hen beschikbaar zijn.
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Amendement 219
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde informatie door 
een duidelijke vermelding op het product 
op zichtbare wijze wordt verstrekt in een 
afzonderlijke gebruiksaanwijzing bij het 
product of in een voor de consument 
toegankelijke ruimte op de plaats van 
aankoop.

Or. en

Motivering

Adequate informatie over de rechten en plichten van de consumenten moet op de meest zichtbare 
en aantrekkelijke wijze voor hen beschikbaar zijn. Betere voorlichtingscampagnes over AEEA en 
recycling kunnen resulteren in hogere inzamelingspercentages.

Amendement 220
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen voorschrijven dat de 
in de leden 2, 3 en 4 bedoelde informatie
ten dele of in haar geheel wordt verstrekt 
door de producenten en/of de distributeurs, 
bijvoorbeeld in de gebruiksaanwijzing of 
op het verkooppunt.

5. De lidstaten kunnen voorschrijven dat de 
in de leden 2, 3 en 4 bedoelde informatie 
ten dele of in haar geheel wordt verstrekt 
door de producenten en/of de distributeurs, 
bijvoorbeeld in de gebruiksaanwijzing of 
op het verkooppunt, zoals 
bewustwordingscampagnes.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een duidelijk voorbeeld van de wijze van verstrekking van informatie door 
de producent, zoals in sommige lidstaten geschiedt.
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Amendement 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, 
Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de voorbereiding voor hergebruik
en de correcte en milieuhygiënisch 
verantwoorde verwijdering van AEEA, -
inbegrepen onderhoud, hergebruik, 
verbetering en ombouw -, te 
vergemakkelijken, treffen de lidstaten de 
noodzakelijke maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de producenten voor elk op de 
markt gebracht nieuw type elektrische en 
elektronische apparatuur informatie 
verstrekken voor hergebruik en 
verwerking, en wel binnen het jaar nadat 
zij die op de markt hebben gebracht. Voor 
zover de hergebruikcentra en de 
verwerkings- en recyclinginrichtingen 
zulks nodig hebben om aan deze richtlijn te 
kunnen voldoen, bevat de informatie 
aanwijzingen over de verschillende 
onderdelen en materialen van de 
apparatuur, alsook over de plaatsen in de 
apparatuur waar zich gevaarlijke stoffen en 
preparaten bevinden. De informatie wordt 
door de producenten van AEEA aan de 
hergebruikcentra en de verwerkings- en 
recyclinginrichtingen verstrekt in de vorm 
van handboeken of via elektronische media 
(bv. CD-ROM, online-diensten).

1. Om het gebruik en de correcte en
milieuhygiënisch verantwoorde verwerking 
van AEEA, – inbegrepen onderhoud, 
hergebruik, voorbereiding voor 
hergebruik, verbetering en recycling –, te 
vergemakkelijken, treffen de lidstaten de 
noodzakelijke maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de producenten voor elk op de 
markt gebracht nieuw type elektrische en 
elektronische apparatuur kosteloos 
informatie verstrekken voor hergebruik en 
verwerking, en wel binnen het jaar nadat 
zij die op de markt hebben gebracht. Voor 
zover de hergebruikcentra en de 
verwerkings- en recyclinginrichtingen 
zulks nodig hebben om aan deze richtlijn te 
kunnen voldoen, bevat de informatie 
aanwijzingen over de verschillende 
onderdelen en materialen van de 
apparatuur, alsook over de plaatsen in de 
apparatuur waar zich gevaarlijke stoffen en 
preparaten bevinden. De informatie wordt 
door de producenten van AEEA aan de 
hergebruikcentra en de verwerkings- en 
recyclinginrichtingen verstrekt in de vorm 
van handboeken of via elektronische media 
(bv. CD-ROM, online-diensten).

Or. en

Motivering

Hergebruik moet worden gestimuleerd als instrument van afvalpreventie en als onderdeel van 
milieuvriendelijke verwerking. 
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Amendement 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dat register wordt gebruikt voor de 
controle op de naleving van de 
financieringsverplichtingen uit hoofde van 
de artikelen 12 en 13.

Dat register wordt gebruikt voor de 
controle op de naleving van de 
financieringsverplichtingen uit hoofde van 
de artikelen 12 en 13. De financiële 
waarborgverplichting voor afgedankte 
producten moet zodanig worden berekend 
dat de internalisering van de werkelijke 
kosten aan het einde van de levensduur 
van een product van een producent 
gegarandeerd is, rekening houdende met 
de in artikel 8 bedoelde normen voor 
verwerking en recycling.

Or. en

Motivering

Als wij al normen voor recycling en verwerking hebben, moet hiermee rekening worden 
gehouden bij de berekening van de financiële waarborgen die de producenten moeten bieden ter
dekking van de kosten aan het einde van de levensduur van hun eigen producten, zoals bepaald 
in de artikelen 12 en 13. Zij moeten worden opgenomen in de nationale registratiesystemen. Er 
zijn geharmoniseerde minimumeisen voor de financiële waarborgen nodig om de naleving van 
de financieringsverplichtingen goed te kunnen controleren, wat nu mogelijk wordt dankzij het in 
artikel 16 vermelde register en deel moet uitmaken van de in artikel 20 bedoelde inspecties.

Amendement 223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu, 
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle 
op hun grondgebied gevestigde 
producenten in hun nationale register alle 
relevante informatie in samenhang met hun 
activiteiten in alle andere lidstaten kunnen 
opnemen, met inbegrip van 
rapportagevoorschriften en vergoedingen. 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle 
op hun grondgebied gevestigde 
producenten in hun nationale register alle 
relevante informatie in samenhang met hun 
activiteiten in de lidstaat kunnen opnemen, 
met inbegrip van rapportagevoorschriften.
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De registers dienen interoperabel te zijn 
teneinde de uitwisseling van deze 
informatie mogelijk te maken, met name 
met betrekking tot de hoeveelheden 
elektrische en elektronische apparatuur die 
op de nationale markten worden gebracht 
en ten behoeve van geldoverdrachten in 
samenhang met de intracommunautaire 
overbrenging van producten of AEEA.

De registers dienen interoperabel te zijn 
teneinde de uitwisseling van deze 
informatie mogelijk te maken, met name 
met betrekking tot de hoeveelheden 
elektrische en elektronische apparatuur die 
op de nationale markten worden gebracht.

Or. en

Motivering

De registers hebben geen betrekking op financiële kwesties en kunnen niet worden betrokken bij 
geldoverdrachten in samenhang met de intracommunautaire overbrenging van producten of 
AEEA. Dit kan alleen worden gedaan door individuele producenten of collectieve regelingen, 
omdat deze het geld voor het beheer van AEEA van de uiteindelijke koper innen.

Amendement 224
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Producenten mogen via het register 
van een lidstaat registratie aanvragen in 
de registers van alle andere lidstaten. 

Or. en

Motivering

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.
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Amendement 225
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
collectieve regelingen het bewijs leveren 
dat aan de verplichting in een collectieve 
regeling wordt voldaan door betaling op 
jaarbasis aan de regeling, op het moment 
dat de producten in de handel worden 
gebracht, naar evenredigheid van het 
respectieve jaarlijkse marktaandeel van de 
producent voor de kosten die in die 
regeling voor het type apparatuur als 
omschreven in bijlage 1B worden 
gemaakt.

Or. en

Amendement 226
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten zorgen ervoor en 
verstrekken informatie dat na 
bovengenoemde betaling aan een 
collectieve regeling de verplichting tot 
financiering door de producent van de in 
artikel 12, lid 1, bedoelde handelingen 
met betrekking tot het afval van zijn eigen 
producten naar de collectieve regeling 
wordt overgeheveld.

Or. en
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Amendement 227
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten leveren het bewijs 
dat de producenten die deelnemen aan 
een erkende individuele regeling voldoen 
aan hun verplichting door de financiering 
en organisatie van de in artikel 12, lid 1, 
bedoelde handelingen met betrekking tot 
alleen hun individuele producten die 
overeenkomstig artikel 15 zijn 
gemarkeerd.

Or. en

Amendement 228
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De producent die aan zijn 
verplichting voldoet via het opzetten van 
een dergelijke individuele regeling, dient 
voldoende aan te tonen dat hij op het 
moment dat zijn product in de handel 
wordt gebracht, naast de financiering en 
organisatie van de in artikel 12, lid 1, 
bedoelde handelingen in het lopende jaar, 
voor voldoende financiële dekking op een 
geblokkeerde bankrekening heeft gezorgd 
en daarmee de toekomstige, in artikel 12, 
lid 1, bedoelde handelingen garandeert 
voor alle door de producent in de handel 
gebrachte producten die niet zijn 
ingezameld.
Verder wordt op grond van de informatie 
de identificatie van de derdebegunstigde 
als bedoeld in artikel 12 aangetoond.

Or. en
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Amendement 229
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Om voor een soepel werkend 
registratie-, informatie- en 
rapportagesysteem te zorgen, stelt de 
Commissie het registratie- en 
rapportageformaat en de 
rapportagefrequentie vast door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 18 bis, 18 ter en 18 quater.

Or. en

Motivering

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

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om een geharmoniseerde 
benadering bij de naleving van de 
financiële waarborgvereisten als bedoeld 
in artikel 12 mogelijk te maken, stelt de 
Commissie uiterlijk (12 maanden na de 
inwerkingtreding) de minimumeisen en 
methoden vast voor de berekening van de 
hoogte van deze waarborgen alsook 
richtlijnen voor verificatie en auditing.
Deze eisen moeten er tenminste voor 
zorgen dat: 
a) de waarborg leidt tot internalisering 
van de werkelijke kosten aan het einde 
van de levensduur van een product van 
een producent, rekening houdende met de 
normen voor verwerking en recycling,
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b) de kosten in verband met een 
verplichting van een producent nu of in 
de toekomst niet ten laste van andere 
actoren komen, en
c) de waarborg in de toekomst 
beschikbaar is en kan worden gebruikt 
om te voldoen aan de lopende verplichting 
tot recycling van een producent in geval 
van insolventie.

Or. en

Motivering

Als we de individuele producentenverantwoordelijkheid werkelijk gestalte willen geven, als 
belangrijk instrument voor de internalisering van de kosten aan het einde van de levensduur en 
als stimulans voor milieuvriendelijk ontwerpen, hebben we criteria van de Commissie nodig om 
vast te stellen hoe de hoogte van de financiële waarborgen moet worden beoordeeld, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de normen voor recycling en verwerking en regels voor 
verificatie ervan moeten worden opgesteld.

Amendement 231
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het register kan worden beheerd in het 
kader van een krachtens artikel 12, lid 2, 
opgezette collectieve 
producentenverantwoordelijkheidsregelin
g.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Het beheer van een register via een collectieve regeling inzake producentenverantwoordelijkheid 
is kritiek, aangezien daarmee centraal door een particuliere entiteit gevoelige commerciële 
gegevens worden verzameld.
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Amendement 232
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten stellen een register van 
producten op en verzamelen op jaarlijkse 
basis gegevens, met inbegrip van 
degelijke ramingen, over de hoeveelheden 
en categorieën elektrische en 
elektronische apparatuur die in de lidstaat 
op de markt werden gebracht, langs de 
onderscheiden wegen werden
ingezameld, hergebruikt, gerecycleerd en 
nuttig gebruikt, alsmede over de 
hoeveelheden gescheiden ingezamelde 
AEEA die werden uitgevoerd, naar 
gewicht of, desnoods, in aantallen.

5. De lidstaten verzamelen op jaarlijkse 
basis gegevens, met inbegrip van degelijke 
ramingen, over de hoeveelheden en 
categorieën elektrische en elektronische 
apparatuur die in de lidstaat op de markt 
beschikbaar werden gesteld en over 
AEEA die langs de onderscheiden wegen 
werd ingezameld, hergebruikt, 
gerecycleerd en nuttig gebruikt door 
producenten, door producenten 
gecontracteerde derden of andere AEEA-
actoren, alsmede over de hoeveelheden 
gescheiden ingezamelde AEEA die werden 
uitgevoerd, naar gewicht, overgebracht 
naar of ontvangen van een andere 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Alle bij EEA betrokken economische actoren moeten worden geïdentificeerd om illegale 
overbrenging van afval tegen te gaan.

Amendement 233
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Minimumeisen voor individuele en 

collectieve regelingen
De lidstaten zorgen ervoor dat met de 
collectieve resp. individuele regelingen uit 
hoofde van deze richtlijn
a) het volgende kan worden aangetoond



AM\809098NL.doc 43/78 PE439.905v01-00

NL

i. duurzame financiering met voldoende 
financiële dekking van de kosten van de 
inzameling, verwerking, nuttige 
toepassing en milieuvriendelijke 
verwijdering van AEEA op het moment 
dat EEE overeenkomstig artikel 12, lid 2 
in de handel wordt gebracht;
ii. maatregelen voor het halen van de 
doelstellingen voor inzameling en 
verwerking, met inbegrip van
1. volledige geografische dekking voor 
inzameling;
2. planning van informatie en 
communicatie;
b) naleving van alle toepasselijke 
voorschriften en regelingen kan worden 
bevestigd, met inbegrip van
i. maatregelen om de vertrouwelijkheid 
van gevoelige gegevens te waarborgen;
ii. maatregelen om een vrije markt voor 
C&R te waarborgen;
iii. waarborgbewijs overeenkomstig artikel 
12, lid 2.

Or. en

Amendement 234
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Identificatie van marktdeelnemers

De lidstaten zetten systemen op om ervoor 
te zorgen dat informatie wordt verkregen 
om regelgevende instanties, producenten 
en distributeurs in staat te stellen na te 
gaan:
a) welke marktdeelnemer EEA aan hen 
heeft geleverd;
b) aan welke marktdeelnemer zij EEA 
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hebben geleverd.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de bron van AEEA kan worden geïdentificeerd, moeten de lidstaten 
regelingen treffen om meeliftgedrag aan banden te leggen.

Amendement 235
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16, lid 6, en de bijlagen kunnen 
indien nodig worden gewijzigd om ze aan 
te passen aan de vooruitgang van 
wetenschap en techniek. Deze 
maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Om de bepalingen van deze richtlijn aan 
te passen aan de vooruitgang van 
wetenschap en techniek, kan de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
18 bis, 18 ter en 18 quater aanpassingen 
aan artikel 16, lid 6, en de bijlagen 
vaststellen. 

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de oude “comitologieprocedure” aangepast aan de nieuwe 
procedure als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie.
Amendement 236
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van artikel 
8 van dat besluit.

Schrappen

Or. en
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Motivering

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

Amendement 237
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Uitoefening van de delegatie

1. De bevoegdheden tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in 
de artikelen 7, 8, 10, 16, 17 en 20 worden 
voor onbepaalde tijd aan de Commissie
toegekend.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij daar 
tegelijkertijd het Europees Parlement en 
de Raad van in kennis.
3. De aan de Commissie toegekende 
bevoegdheden tot vaststelling van de
gedelegeerde handelingen zijn 
onderworpen aan de voorwaarden die 
worden gesteld in de artikelen 18 bis en 
18 ter.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de oude “comitologieprocedure” aangepast aan de nieuwe 
procedure als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie.
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Amendement 238
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 ter
Intrekking van de delegatie

1. De in artikel 18 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan op enig 
moment door het Europees Parlement of 
de Raad worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
tijd voordat een definitief besluit wordt 
genomen, op de hoogte en geeft daarbij 
aan welke gedelegeerde bevoegdheden 
mogelijk worden ingetrokken en waarom.
3. Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheden. Het besluit treedt 
onmiddellijk in werking of op een in dat 
besluit bepaalde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de oude “comitologieprocedure” aangepast aan de nieuwe 
procedure als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie.
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Amendement 239
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 quater
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen twee 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze periode met twee 
maanden verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bezwaar heeft aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt 
deze bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en treedt deze in 
werking op de in die handeling bepaalde 
datum.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad tegen de vastgestelde gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen een gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke redenen zij 
dit doet.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de oude “comitologieprocedure” aangepast aan de nieuwe 
procedure als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie.
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Amendement 240
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die inspecties hebben ten minste 
betrekking op de uitvoer van AEEA naar 
bestemmingen buiten de Gemeenschap 
overeenkomstig de verordening betreffende 
de overbrenging van afvalstoffen en de 
handelingen die plaats vinden in 
verwerkingsinstallaties overeenkomstig 
Richtlijn 2008/xx/EG betreffende 
afvalstoffen en bijlage II van deze richtlijn.

Die inspecties hebben ten minste 
betrekking op de uitvoer van AEEA naar 
bestemmingen buiten de Gemeenschap 
overeenkomstig de verordening betreffende 
de overbrenging van afvalstoffen en de 
handelingen die plaats vinden in 
verwerkingsinstallaties overeenkomstig 
Richtlijn 2008/xx/EG betreffende 
afvalstoffen en bijlage II van deze richtlijn. 
Om een geharmoniseerde benadering bij 
de naleving van de financiële 
waarborgvereisten als bedoeld in artikel 
12 mogelijk te maken, stelt de Commissie 
uiterlijk 12 maanden na de 
inwerkingtreding de minimumeisen en 
methoden vast voor de berekening van de 
hoogte van deze waarborgen alsook 
richtlijnen voor verificatie en auditing. 
Deze eisen moeten er tenminste voor 
zorgen dat:
a) de waarborg leidt tot internalisering 
van de werkelijke kosten aan het einde 
van de levensduur van een product van 
een producent, rekening houdende met de 
normen voor verwerking en recycling,
b) de kosten in verband met 
verplichtingen van een producent nu of in 
de toekomst niet ten laste van andere 
actoren komen, en
c) de waarborg in de toekomst
beschikbaar is en kan worden gebruikt 
om te voldoen aan de lopende verplichting 
tot recycling van een producent in geval 
van insolventie.

Or. en

Motivering

Als we de individuele producentenverantwoordelijkheid werkelijk gestalte willen geven, als 
belangrijk instrument voor de internalisering van de kosten aan het einde van de levensduur en 
als stimulans voor milieuvriendelijk ontwerpen, hebben we criteria van de Commissie nodig om 
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vast te stellen hoe de hoogte van de financiële waarborgen moet worden beoordeeld, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de normen voor recycling en verwerking en regels voor 
verificatie ervan moeten worden opgesteld.

Amendement 241
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die inspecties hebben ten minste 
betrekking op de uitvoer van AEEA naar 
bestemmingen buiten de Gemeenschap 
overeenkomstig de verordening betreffende 
de overbrenging van afvalstoffen en de 
handelingen die plaats vinden in 
verwerkingsinstallaties overeenkomstig 
Richtlijn 2008/xx/EG betreffende 
afvalstoffen en bijlage II van deze richtlijn.

Die inspecties hebben ten minste 
betrekking op:

a) de uitvoer van AEEA naar 
bestemmingen buiten de Gemeenschap 
overeenkomstig de verordening betreffende 
de overbrenging van afvalstoffen en de 
handelingen die plaatsvinden in 
verwerkingsinstallaties overeenkomstig 
Richtlijn 2008/xx/EG betreffende 
afvalstoffen en bijlage II van deze richtlijn;
b) het door producenten naleven van hun 
financieringsverplichtingen uit hoofde 
van de artikelen 12 en 13 van deze 
richtlijn;
c) het door individuele en collectieve 
regelingen naleven van hun 
verplichtingen uit hoofde van de artikelen 
12 en 16 (nieuw) van deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële waarborg moet zodanig 
worden berekend dat de internalisering 
van de werkelijke kosten aan het einde 
van de levensduur van een product van 
een producent, zoals bepaald in artikel 12, 
lid 2, gegarandeerd is, rekening houdende 
met de in artikel 8 bedoelde normen voor 
verwerking en recycling.

Or. en

Motivering

De recycling- en verwerkingseigenschappen vallen nog niet onder strenge controles. Deze 
moeten echter gevolgen hebben voor de financiering en de waarborgen. Er zijn geharmoniseerde 
eisen voor de financiële waarborgen nodig om de naleving van de financieringsverplichtingen te 
kunnen controleren, wat nu mogelijk wordt dankzij het in artikel 16 vermelde register en deel 
moet uitmaken van de in artikel 20 bedoelde inspecties. Door de kosten aan het einde van de 
levensduur van een product te internaliseren, wordt het goedkoper een product op de markt te 
brengen dat gemakkelijker voor hergebruik kan worden klaargemaakt of gerecycleerd, dan een 
product dat aan het einde van zijn levensduur hoge kosten en een verlies van hulpbronnen 
veroorzaakt.

Amendement 243
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er kunnen aanvullende regels inzake 
inspecties en controles worden vastgesteld.

3. Om een goede werking van de 
inspecties en controles te waarborgen, 
kan de Commissie door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 18 bis, 18 ter en 18 quater 
aanvullende regels inzake inspecties en 
controles vaststellen.

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 244
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten stellen een nationaal 
register van erkende inzamelings- en 
verwerkingsfaciliteiten op. Alleen 
faciliteiten waarvan de exploitanten 
voldoen aan de in artikel 8, lid 3, 
genoemde vereisten, mogen worden 
opgenomen in het nationale register, als 
bedoeld in dit artikel. De inhoud van het 
register wordt openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Een centraal register geeft een overzicht van de activiteiten van alle faciliteiten die zich 
bezighouden met inzameling, verwerking, nuttige toepassing en recycling en maakt een beter 
toezicht op de activiteiten voor nuttige toepassing mogelijk.

Amendement 245
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De exploitanten van een faciliteit 
moeten jaarlijks aantonen dat zij aan de 
in de richtlijn gestelde eisen voldoen, en 
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brengen overeenkomstig 6 en 7 verslag uit 
om hun status als erkende 
verwerkingsfaciliteit te behouden.

Or. en

Motivering

Een centraal register geeft een overzicht van de activiteiten van alle faciliteiten die zich 
bezighouden met inzameling, verwerking, nuttige toepassing en recycling en maakt een beter 
toezicht op de activiteiten voor nuttige toepassing mogelijk.

Amendement 246
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De exploitanten van een 
inzamelingsfaciliteit brengen jaarlijks 
verslag uit om de nationale autoriteiten in 
staat te stellen de hoeveelheid 
ingezamelde AEEA te vergelijken met de 
hoeveelheid AEEA die daadwerkelijk 
naar faciliteiten voor nuttige toepassing 
en recycling is overgebracht. AEEA wordt 
uitsluitend overgebracht naar erkende 
faciliteiten voor nuttige toepassing en 
verwerking.

Or. en

Motivering

Een centraal register geeft een overzicht van de activiteiten van alle faciliteiten die zich 
bezighouden met inzameling, verwerking, nuttige toepassing en recycling en maakt een beter 
toezicht op de activiteiten voor nuttige toepassing mogelijk.
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Amendement 247
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. De exploitanten van een 
verwerkingsfaciliteit brengen jaarlijks 
verslag uit om de nationale autoriteiten in 
staat te stellen de hoeveelheid AEEA die 
van eigenaren of erkende 
inzamelingsfaciliteiten is teruggenomen, 
te vergelijken met de hoeveelheid AEEA 
die daadwerkelijk nuttig is toegepast, 
gerecycled of overeenkomstig artikel 10 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Een centraal register geeft een overzicht van de activiteiten van alle faciliteiten die zich 
bezighouden met inzameling, verwerking, nuttige toepassing en recycling en maakt een beter 
toezicht op de activiteiten voor nuttige toepassing mogelijk.

Amendement 248
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 sexies. De lidstaten dragen er zorg voor 
dat eigenaren hun AEEA uitsluitend 
inleveren bij geregistreerde en erkende 
faciliteiten voor inzameling, nuttige 
toepassing en/of recycling.

Or. en

Motivering

Een centraal register geeft een overzicht van de activiteiten van alle faciliteiten die zich 
bezighouden met inzameling, verwerking, nuttige toepassing en recycling en maakt een beter 
toezicht op de activiteiten voor nuttige toepassing mogelijk.
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Amendement 249
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [18 
maanden na de dag waarop deze richtlijn in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
wordt gepubliceerd] aan de artikelen 2, 3, 
5, 6, 7, 11, 14, 16, 19 en 20 en bijlage I van 
deze richtlijn te voldoen. Zij doen de 
Commissie onverwijld de tekst van die 
bepalingen toekomen, alsmede een 
transponeringstabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn. 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 
[18 maanden na de dag waarop deze 
richtlijn in het Publicatieblad van de 
Europese Unie wordt gepubliceerd] aan de 
artikelen 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19 en 20 
en bijlage I van deze richtlijn te voldoen. 
Zij delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn. De 
lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om aan artikel 12, lid 2, van deze 
richtlijn te voldoen, zodat elke producent 
alleen de handelingen financiert die 
betrekking hebben op het afval van zijn 
eigen producten die na 13 augustus 2005 
op de markt zijn gebracht, en passende 
financiële waarborgen, als bepaald in 
artikel 12, lid 2, worden verstrekt. 

Or. en

Motivering

Aangezien het beginsel van de aansprakelijkheid van de afzonderlijke producent bij de 
uitvoering van de financiële verplichtingen buiten beschouwing blijft en er nauwelijks aandacht 
is voor de recycling- en verwerkingsnormen om de milieuprestaties van producten aan het einde 
van hun levensduur te beïnvloeden, moeten de artikelen 8 en 12 worden aangegrepen om een 
behoorlijke omzetting van deze beginselen in het nationale recht te bewerkstelligen.
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Amendement 250
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om uiterlijk 
op [18 maanden na de dag waarop deze 
richtlijn in het Publicatieblad van de 
Europese Unie wordt gepubliceerd] aan 
artikel 12 te voldoen, zodat een 
toereikende financiële waarborg, zoals 
bepaald in artikel 12, lid 2, van de 
richtlijn, gegarandeerd is.

Or. de

Motivering

De individuele producentenverantwoordelijkheid (IPR) komt in het voorstel van de Commissie te 
kort. Daarom moet hier worden verwezen naar artikel 12, dat bepaalt dat de inzameling van 
EEA uit particuliere huishoudens door de producenten wordt gefinancierd. De IPR heeft tot doel 
door middel van stimulansen voor de producenten eco-ontwerpen te bevorderen.

Amendement 251
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Naast de in de artikelen 2 en 7 van 
deze richtlijn bedoelde toetsingen legt de 
Commissie binnen vijf na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn een 
verslag over de ervaringen met de 
uitvoering van deze richtlijn aan het 
Europees Parlement en de Raad voor. Het 
verslag gaat eventueel vergezeld van 
voorstellen tot wijziging van deze richtlijn.

Or. de

Motivering

Naast de specifieke toetsingen van het toepassingsgebied en de inzamelingsdoelstelling moet ook 
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de toepassing van de richtlijn worden gevolgd.

Amendement 252
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Richtlijn 2002/96/EG, zoals gewijzigd 
bij de in bijlage V, deel A, genoemde 
richtlijnen, wordt met ingang van de dag 
volgend op de in artikel 21 genoemde 
datum ingetrokken, onverminderd de 
verplichtingen van de lidstaten met 
betrekking tot de in bijlage V, deel B, 
genoemde termijnen voor omzetting in 
nationaal recht en toepassing van de 
richtlijn.

1. Richtlijn 2002/96/EG, zoals gewijzigd 
bij de in bijlage V, deel A, genoemde 
richtlijnen, wordt met ingang van de dag 
volgend op de in artikel 21 genoemde 
datum ingetrokken, met uitzondering van 
artikel 5, lid 5, dat wordt ingetrokken op 
[...*], onverminderd de verplichtingen van 
de lidstaten met betrekking tot de in 
bijlage V, deel B, genoemde termijnen 
voor omzetting in nationaal recht en 
toepassing van de richtlijn.
* datum invoegen met ingang waarvan de in deze 
richtlijn vastgestelde nieuwe verplichtingen inzake 
gescheiden inzameling gelden.

Or. en

Motivering

De bestaande minimumverplichtingen inzake gescheiden inzameling moeten worden 
gehandhaafd totdat de nieuwe verplichtingen gaan gelden. Anders komen lidstaten die zich in 
het verleden niet aan deze verplichtingen hebben gehouden, ermee weg.

Amendement 253
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Minimale controlevoorschriften voor de 
overbrenging van AEEA

Minimale voorschriften voor de 
overbrenging van gebruikte EEA

Or. en

Motivering

De overbrenging van alle gebruikte EEA moet worden gecontroleerd, niet alleen apparatuur 
waarbij de “verdenking” bestaat dat het om AEEA gaat.
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Amendement 254
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een kopie van de factuur en het contract 
met betrekking tot de verkoop en/of de 
eigendomsoverdracht van de elektrische en 
elektronische apparatuur, waarin wordt 
verklaard dat de apparatuur bestemd is 
voor onmiddellijk hergebruik en helemaal 
functioneel is;

a) een kopie van de factuur en het contract 
met betrekking tot de verkoop en/of de 
eigendomsoverdracht van de elektrische en 
elektronische apparatuur, waarin wordt 
verklaard dat de apparatuur: bestemd is 
voor hergebruik en

- helemaal functioneel is,

- bestemd is voor reparatie,

- bestemd is voor verbetering, of 
overgebracht wordt voor een met de 
kwaliteitsborging samenhangende 
foutenanalyse of onderzoek dat nodig is 
voor toezichtsactiviteiten na het op de 
markt brengen van de apparatuur.

Or. en

Motivering

Om een groene economie tot stand te brengen moeten reparatie en hergebruik van EEA worden 
gestimuleerd. Daarom is er behoefte aan een geheel van regelgeving dat het repareren en 
hergebruik van gebruikte EEA bevordert en ondersteunt. Dit is een centraal punt in het 
toepassinggebied van de AEEA-richtlijn: door hergebruik de afvalproductie tot een minimum 
beperken.

Amendement 255
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een bewijs van beoordeling of 
beproeving, in de vorm van een kopie van 
de bescheiden (beproevingscertificaat, 
keuringsbewijs), voor elk stuk dat deel 
uitmaakt van de zending, alsmede een 

Schrappen
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protocol dat alle in punt 2 gespecificeerde 
etiketinformatie bevat;

Or. en

Motivering

Om een groene economie tot stand te brengen moeten reparatie en hergebruik van EEA worden 
gestimuleerd. Daarom is er behoefte aan een geheel van regelgeving dat het repareren en 
hergebruik van gebruikte EEA bevordert en ondersteunt. Dit is een centraal punt in het 
toepassinggebied van de AEEA-richtlijn: door hergebruik de afvalproductie tot een minimum 
beperken.

Amendement 256
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een verklaring van de houder die het 
vervoer van de elektrische en 
elektronische apparatuur organiseert, dat 
de zending geen materiaal of apparatuur 
omvat die een afvalstof is in de zin van 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2008/xx/EG 
betreffende afvalstoffen; en

Schrappen

Or. en

Motivering

Om een groene economie tot stand te brengen moeten reparatie en hergebruik van EEA worden 
gestimuleerd. Daarom is er behoefte aan een geheel van regelgeving dat het repareren en 
hergebruik van gebruikte EEA bevordert en ondersteunt. Dit is een centraal punt in het 
toepassinggebied van de AEEA-richtlijn: door hergebruik de afvalproductie tot een minimum 
beperken.

Amendement 257
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voldoende verpakking om de 
overgebrachte producten te behoeden voor 

d) voldoende verpakking en het op de 
juiste wijze stapelen van de lading om de 
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beschadiging tijdens het vervoer en het in-
en uitladen.

overgebrachte producten te behoeden voor 
beschadiging tijdens het vervoer en het in-
en uitladen.

Or. en

Motivering

Gebruikte EEA kan vaak van AEEA worden onderscheiden door de apparatuur op de juiste wijze 
te stapelen voor transport.

Amendement 258
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 2 – stap 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Er wordt gekeken of het apparaat goed 
functioneert en of het gevaarlijke stoffen 
bevat. Welke tests worden uitgevoerd, 
hangt af van de aard van het elektrisch of 
elektronisch apparaat. Voor de meeste 
gebruikte elektrische en elektronische 
apparatuur volstaat een beproeving van de 
belangrijkste functies.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 259
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 2 – stap 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De uitkomsten van de beoordeling en 
beproeving worden geregistreerd.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 260
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 2 – stap 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Het etiket wordt stevig maar niet 
onlosmakelijk hetzij op de (onverpakte) 
elektrische of elektronische apparatuur 
zelf, hetzij op de verpakking bevestigd, op 
zodanige wijze dat het kan worden gelezen 
zonder de apparatuur uit te pakken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 261
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 2 – stap 2 - letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- benaming (benaming van het apparaat 
overeenkomstig bijlage II en categorie 
overeenkomstig bijlage I van Richtlijn 
20xx/xx/EG (BGS);

- benaming (benaming van het apparaat 
overeenkomstig bijlage I B en categorie 
overeenkomstig bijlage I A);

Or. en

Motivering

Correctie van amendement 39 van de rapporteur waarin een verwijzing wordt overgenomen die 
niet meer klopt omdat naar de AEEA-richtlijn moet worden verwezen en niet naar de BGS-
richtlijn. Het toepassingsgebied van de richtlijn moet in deze richtlijn worden afgebakend en niet 
in de BGS. Er wordt ook een indicatieve lijst van EEA voor deze richtlijn voorgesteld (bijlage 
IB) en daarnaar moet worden verwezen voor de benaming in de context van deze richtlijn, 
terwijl in bijlage IA de categorieën staan.
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Amendement 262
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de in punt 1 vermelde documenten 
dient elke lading (bijv. container, 
vrachtwagen) gebruikte elektrische en 
elektronische apparatuur vergezeld te gaan 
van:

Naast de in punt 1 en punt 2 vermelde 
documenten moet elke lading (bijv. 
container, vrachtwagen) gebruikte 
elektrische en elektronische apparatuur 
vergezeld gaan van:

Or. en

Motivering

Zowel de in punt 1 genoemde documenten als de in punt 2 genoemde (beproevingsresultaten) 
moeten de lading vergezellen om te kunnen bepalen of de apparatuur in kwestie geschikt is voor 
hergebruik of afval is.

Amendement 263
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij ontbreken van de overeenkomstig de 
punten 1 en 3 vereiste documenten en
passende verpakking dienen de instanties 
van de lidstaten de betrokken apparaten als 
gevaarlijke AEEA te beschouwen en ervan 
uit te gaan dat de lading het voorwerp is 
van illegale overbrenging. In deze 
omstandigheden worden de betrokken 
bevoegde instanties geïnformeerd en wordt 
met de lading omgegaan overeenkomstig 
de artikelen 24 en 25 van de verordening 
betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen. In de meeste gevallen zullen 
de personen die verantwoordelijk zijn voor 
de overbrenging, de afvalstoffen op eigen 
kosten terug moeten brengen naar het 
land van verzending en kan hun een 
strafrechtelijke sanctie worden opgelegd.
In lidstaten waar de bewijslast met 

4. Bij ontbreken van de overeenkomstig de 
punten 1, 2 en 3 vereiste documenten,
passende verpakking of passende stapeling 
van de lading, die de houder van een over 
te brengen apparaat moet verzorgen,
dienen de instanties van de lidstaten de 
betrokken apparaten als gevaarlijke AEEA 
te beschouwen en ervan uit te gaan dat de 
lading het voorwerp is van illegale 
overbrenging. In deze omstandigheden 
worden de betrokken bevoegde instanties 
geïnformeerd en wordt met de lading 
omgegaan overeenkomstig de artikelen 24 
en 25 van de verordening betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen.
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betrekking tot de vraag of voorwerpen 
AEEA dan wel elektrische en 
elektronische apparatuur zijn, bij de 
overheidsinstanties berust, kan het 
ontbreken van de passende documenten 
en verpakking leiden tot aanzienlijke 
vertraging bij de doorverzending van de 
afvalstoffen zolang het noodzakelijke 
onderzoek ter vaststelling van de status 
van de overgebrachte goederen loopt.

Or. en

Motivering

De documentatie moet aan alle drie punten voldoen. Bovendien moet voor passende verpakking 
en stapeling worden gezorgd. Als iets hiervan ontbreekt, wordt ervan uitgegaan dat de lading uit 
afval bestaat. 
Verduidelijkt wordt dat de bewijslast op de houder van het apparaat rust. 
Alle relevante bepalingen staan in de artikelen 24 en 25.

Amendement 264
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I A (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I A
Categorieën elektrische en elektronische 
apparatuur waarop deze richtlijn van 
toepassing is
1. Grote huishoudelijke apparaten
2. Kleine huishoudelijke apparaten
3. IT- en telecommunicatieapparatuur
4. Consumentenapparatuur
5. Verlichtingsinstallatie
6. Elektrische en elektronische 
werktuigen (met uitzondering van grote 
stationaire industriële werktuigen)
7. Speelgoed, sport- en vrijetijdsapparaten
8. Medische apparaten (met uitzondering 
van alle geïmplanteerde en besmette 
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producten)
9. Meet- en controle-instrumenten
10. Automaten

Or. en

Motivering

Deze lijst met categorieën is nodig om het toepassingsgebied van de richtlijn te verduidelijken. 
Als de lijst achterwege zou blijven, zou het toepassingsgebied onduidelijker worden dan nu het 
geval is. Al het interpretatiewerk dat het Comité technische aanpassing sinds de goedkeuring 
van de richtlijn heeft gedaan, zou voor niets zijn geweest, waardoor rechtsonzekerheid zou 
ontstaan en ruimte voor "meeliftgedrag" zou worden gecreëerd.

Amendement 265
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I A (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I A
Categorie apparaten overeenkomstig 
artikel 11
1. Koelapparaten en radiatoren
2. Beeldschermen en monitoren
3. Lampen en armaturen
4. Grote apparaten, met uitzondering van 
koelapparaten en radiatoren, 
beeldschermen en monitoren en lampen.
Grote apparaten zijn alle apparaten die in 
beginsel niet vervoerbaar zijn of die in 
beginsel ervoor bestemd zijn gedurende 
hun gehele gebruiksperiode op de plaats 
van gebruik te blijven.
5. Kleine apparaten, met uitzondering van 
koelapparaten en radiatoren, 
beeldschermen en monitoren en lampen. 
Kleine apparaten zijn alle apparaten die 
in beginsel vervoerbaar zijn en er in 
beginsel niet voor bestemd zijn gedurende 
hun gehele gebruiksperiode op de plaats 
van gebruik te blijven.
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Or. en

Motivering

Het vereenvoudigingsvoorstel van de rapporteur met slechts vijf categorieën wordt zeer positief 
beoordeeld, maar in de derde categorie dienen armaturen als specifieke apparaten te worden 
vermeld.

Amendement 266
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I A (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I A
Categorieën apparatuur waarop deze 
richtlijn van toepassing is
1. Koelapparaten en radiatoren
2. Beeldschermen en monitoren
3. Lampen
4. Grote apparaten met uitzondering van 
apparaten die tot de categorieën 1, 2, 3 en 
6 behoren. Grote apparaten zijn 
apparaten die niet door een persoon met 
de hand kunnen worden gedragen.
5. Kleine apparaten met uitzondering van 
apparaten die tot de categorieën 1, 2, 3 en 
6 behoren. Kleine apparaten zijn 
apparaten die gemakkelijk door een 
persoon met de hand kunnen worden 
gedragen.
6. ICT-apparatuur (informatie- en 
communicatietechnologie)

Or. de

Motivering

Een systeem met vijf categorieën zou de ontwikkeling van eco-ontwerpen op ICT-gebied sterk 
belemmeren. Met een aparte categorie voor ICT-apparatuur wordt voorkomen dat successen met 
eco-ontwerpen voor deze apparatuur niets opleveren omdat vermenging plaatsvindt met 
producten als waterkokers en speelgoed.

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I A (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I A

Categorie apparaten overeenkomstig 
artikel 11
1) koelapparaten en radiatoren
2) afzonderlijke beeldschermen en 
monitoren
3) lampen
4) grote apparaten, met uitzondering van 
koelapparaten en radiatoren, 
beeldschermen en monitoren en lampen. 
Grote apparaten zijn alle apparaten die in 
beginsel niet vervoerbaar zijn of die in 
beginsel ervoor bestemd zijn gedurende 
hun gehele gebruiksperiode op de plaats 
van gebruik te blijven.
5) kleine apparaten, met uitzondering van 
koelapparaten en radiatoren, 
beeldschermen en monitoren, lampen en 
IT- en telecommunicatieapparatuur 
Kleine apparaten zijn alle apparaten die 
in beginsel vervoerbaar zijn en er in 
beginsel niet voor bestemd zijn permanent 
op de plaats van gebruik te blijven.
6) kleine IT- en 
telecommunicatieapparatuur.

Or. en

Motivering

De zes categorieën sluiten aan op de huidige gang van zaken bij het inzamelen van apparaten in 
de lidstaten en deze vermindering van categorieën leidt ook tot minder bureaucratie. Het 
groeperen van soorten apparatuur berust op milieuoverwegingen en heeft tot doel maximaal te 
profiteren van de mogelijkheden die verschillende soorten apparaten bieden op het gebied van 
hergebruik, recycling en nuttige toepassing.



PE439.905v01-00 66/78 AM\809098NL.doc

NL

Amendement 268
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I B (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I B
Categorieën elektrische en elektronische 
apparatuur waarop deze richtlijn van 
toepassing is
1) Uitrusting voor koeling
2) Beeldschermen
3) Verlichtingsinstallatie
4) Grote apparaten
5) Kleine apparaten
6) ICT-apparatuur

Or. en

Motivering

Met een aparte ICT-categorie wordt het ontwerpen van gemakkelijker te recycleren apparaten 
gestimuleerd.

Amendement 269
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I B (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I B

Niet-uitputtende lijst van voorbeelden van 
apparaten die in de categorieën van 
Bijlage I A vallen
1. Koelapparaten en radiatoren
- koelkasten
- diepvriezers
- automaten voor uitgifte of afgifte van 
koude producten
- airconditioners
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- radiatoren die olie bevatten en andere 
apparatuur voor warmte-uitwisseling die 
andere media voor warmteoverdracht dan 
water bevat (zoals warmtepompen en 
ontvochtigingsapparatuur)
2. Beeldschermen en monitoren
- beeldschermen
- televisietoestellen
- digitale fotolijsten
- monitoren
- laptops
- laptops
3. Verlichtingsinstallatie
a) lampen zoals 

 gasontladingslampen:
- lagedrukgasontladingslampen: 
fluorescerend (compact, lineair en niet-
lineair) en niet-fluorescerend (natrium 
onder lage druk, kwikdamp onder lage 
druk);
- hogedrukgasontladingslampen: natrium 
onder hoge druk, metaalhalogenide, 
kwikdamp onder hoge druk, xenon;

 lampen voor speciale 
toepassingen;

 (O)LED-lampen voor inbouw 
achteraf (met standaardfitting, 
geschikt om lampen te vervangen); 

b) armaturen: apparaten die zorgen voor 
de verspreiding, filtering of omzetting van 
licht afkomstig van een of meer 
elektrische lichtbronnen en die alle 
benodigde onderdelen voor de 
ondersteuning, bevestiging en 
bescherming van de lichtbronnen, maar 
niet de lichtbronnen zelf bevatten, 
alsmede, zo nodig, hulpstroomkringen 
met inbegrip van de middelen om deze 
aan te sluiten op de voedingsbron.
4. Grote apparaten
- grote apparaten om te koken of voor een 
andere verwerking van levensmiddelen 
(zoals kookplaten, bakovens, fornuizen, 
magnetronovens, vast geïnstalleerde 
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koffieapparaten) 
- afzuigkappen
- grote reinigingsapparaten (zoals 
wasmachines, wasdrogers, vaatwassers)
- grote verwarmingsapparaten (zoals grote 
heteluchtblazers, elektrische haarden, 
marmer- en natuursteenverwarmingen en 
andere grote apparaten voor de 
verwarming van kamers, bedden en 
zitmeubelen)
- grote apparaten voor 
lichaamsverzorging (zoals solaria, 
sauna's, massagestoelen)
- grote IT- en telecommunicatieapparaten 
(zoals mainframecomputers, servers, niet-
verplaatsbare netwerkinrichtingen en –
apparaten, printers, kopieerapparaten, 
munttelefoons)
- grote sport- en vrijetijdsapparaten (zoals 
sportuitrustingen met elektrische of 
elektronische onderdelen, 
geldspeelautomaten)

- grote elektrische en elektronische 
industriële werktuigen en machines
- grote apparaten voor de opwekking of 
geleiding van elektriciteit (zoals 
generatoren, transformatoren, 
onderbrekingsvrije stroomverzorging 
(UPS), inverters)
- grote medische apparaten
- grote meet- en controle-instrumenten
- grote meetinstrumenten en –
inrichtingen (zoals weegschalen, 
stationaire machines)
- grote automaten voor de uitgifte of 
afgifte van producten en voor het 
automatisch verrichten van eenvoudige 
diensten (productautomaten, 
geldautomaten, leeggoedautomaten, 
fotoautomaten)
5. Kleine apparaten
- kleine apparaten om te koken of voor 
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een andere verwerking van 
levensmiddelen (zoals toasters, 
kookplaten, elektrische messen, 
dompelaars, snijmachines)
- kleine reinigingsapparaten (zoals 
stofzuigers, strijkijzers)
- ventilatoren, luchtverversers
- kleine verwarmingsapparaten (zoals 
elektrische dekens)
- klokken en armbandhorloges en andere 
instrumenten voor tijdmeting
- kleine lichaamsverzorgingsapparaten 
(zoals scheerapparaten, elektrische 
tandenborstels, haardrogers en 
massageapparaten)
- kleine IT- en 
telecommunicatieapparaten (zoals PC's, 
printers, zakrekenmachines, telefoons, 
mobiele telefoons, routers, zend-
ontvangapparaten, babyfoons, beamers)
- film- en fototoestellen
- consumentenelektronica-apparatuur 
(zoals radio’s, audioversterkers, 
autoradio's, DVD-spelers)
- muziekinstrumenten en 
geluidsapparatuur (zoals versterkers, 
mengpanelen, koptelefoons, luidsprekers, 
microfoons)
- speelgoed (zoals modelspoorwegen, 
modelvliegtuigen)
- kleine sportapparaten (zoals fiets-, duik-, 
loop-, roeicomputers)
- kleine ontspanningsapparaten (zoals 
videospelletjes, vis- en golfuitrusting)
- elektrische en elektronische werktuigen 
met inbegrip van tuingereedschap (zoals 
boormachines, zagen, pompen, 
grasmaaiers)
- kleine apparaten voor de opwekking en 
geleiding van elektriciteit (zoals 
generatoren, laadapparatuur, 
onderbrekingsvrije stroomverzorging 
(UPS), trafo’s)
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- kleine medische apparaten, met inbegrip 
van diergeneeskundige apparaten
- kleine meet- en regelapparatuur (zoals 
rookverklikkers, verwarmingsregelaars, 
thermostaten, bewegingsmelders, 
bewakingsinstallaties en –producten, 
afstandsbedieningen/afstandsbesturingen)
- kleine meetapparaten (zoals 
weegschalen, controle-instrumenten, 
afstandsmeters, thermometers)
- kleine automaten voor de afgifte/uitgifte 
van producten

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft alleen betrekking op categorie 3.

Amendement 270
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I B (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I B

Categorieën elektrische en elektronische 
apparatuur waarop deze richtlijn van 
toepassing is
1. Uitrusting voor koeling
2. Beeldschermen
3. Verlichtingsinstallatie
4. Grote apparaten
5. Kleine apparaten
6. ICT-apparatuur

Or. en

Motivering

Een systeem met vijf categorieën zou een belemmering vormen voor eco-ontwerpen van ICT-
apparatuur en staat haaks op de individuele producentenverantwoordelijkheid. De voordelen 
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van eco-ontwerpen voor ICT-apparaten zouden verwateren als deze apparaten zouden worden 
vermengd met producten als toasters, speelgoed en stofzuigers. Ter ondersteuning van eco-
ontwerpen is het van belang dat er een aparte categorie voor ICT-apparatuur komt.

Amendement 271
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I B (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I B
Niet-uitputtende lijst van voorbeelden van 

apparaten die in de categorieën van 
bijlage I A vallen

1. Koelapparaten en radiatoren
- koelkasten
- diepvriezers
- automaten voor uitgifte of afgifte van 
koude producten
- airconditioners
- radiatoren die olie bevatten en andere 
apparatuur voor warmte-uitwisseling die 
andere media voor warmte-overdracht 
dan water bevatten (zoals warmtepompen 
en ontvochtigingsapparatuur)
2. Beeldschermen en monitoren
- beeldschermen
- televisietoestellen
- digitale fotolijsten
- monitoren
3. Lampen
- fluorescentielampen (TL-buizen)
- compacte fluorescentielampen
- hogedrukgasontladingslampen, met 
inbegrip van hogedruknatriumlampen en 
metaalhalogenidelampen
- lagedruknatriumlampen
- LED-lampen
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4. Grote apparaten
- grote apparaten om te koken of voor een 
andere verwerking van levensmiddelen 
(zoals kookplaten, bakovens, fornuizen, 
magnetronovens, vast geïnstalleerde 
koffieapparaten) 
- afzuigkappen
- grote reinigingsapparaten (zoals 
wasmachines, wasdrogers, vaatwassers)
- grote verwarmingsapparaten (zoals grote 
heteluchtblazers, elektrische haarden, 
marmer- en natuursteenverwarmingen, 
zwembadverwarmingen en andere grote 
toestellen voor de verwarming van 
kamers, bedden en zitmeubelen)
- grote apparaten voor 
lichaamsverzorging (zoals solaria, 
sauna’s, massagestoelen)
- grote sport- en vrijetijdsapparaten (zoals 
sportuitrustingen met elektrische of 
elektronische onderdelen, 
geldspeelautomaten)
- grote lichten en andere apparaten voor 
de verspreiding of sturing van licht
- grote elektrische en elektronische 
industriële werktuigen en machines
- grote apparaten voor de opwekking of 
geleiding van elektriciteit (zoals 
generatoren, transformatoren, 
onderbrekingsvrije stroomverzorging 
(UPS), inverters)
- grote medische apparaten 
- grote meet- en controle-instrumenten
- grote meetinstrumenten en -inrichtingen 
(zoals weegschalen, stationaire machines)
- grote automaten voor de uitgifte of 
afgifte van producten en voor het 
automatisch verrichten van eenvoudige 
diensten (productautomaten, 
geldautomaten, leeggoedautomaten, 
fotoautomaten)
5. Kleine apparaten
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- kleine apparaten om te koken of voor 
een andere verwerking van 
levensmiddelen (zoals toasters, 
kookplaten, elektrische messen, 
dompelaars, snijmachines)
- kleine reinigingsapparaten (zoals 
stofzuigers, strijkijzers)
- ventilatoren, luchtverversers
- kleine verwarmingsapparaten (zoals 
elektrische dekens)
- klokken en armbandhorloges en andere
instrumenten voor tijdmeting
- kleine lichaamsverzorgingsapparaten 
(zoals scheerapparaten, elektrische 
tandenborstels, haardrogers en 
massageapparaten)
- film- en fototoestellen
- consumentenelektronica-apparatuur 
(zoals radiotoestellen, audioversterkers, 
autoradio’s, DVD-spelers)
- muziekinstrumenten en 
muziekuitrusting (zoals versterkers, 
eindtrappen, mengpanelen, microfoons)
- kleine lichten en andere apparaten voor 
de verspreiding of sturing van licht
- speelgoed (zoals modelspoorwegen, 
modelvliegtuigen)
- kleine sportapparaten (zoals fiets-, duik-, 
loop-, roeicomputers)
- kleine ontspanningsapparaten (zoals 
videospelletjes, vis- en golfuitrusting)
- elektrische en elektronische werktuigen 
met inbegrip van tuingereedschap (zoals 
boormachines, zagen, pompen, 
grasmaaiers)
- kleine apparaten voor de opwekking en 
geleiding van elektriciteit (zoals 
generatoren, laadapparatuur, 
onderbrekingsvrije stroomverzorging 
(UPS), netdelen)
- kleine medische apparaten, met inbegrip 
van diergeneeskundige apparaten
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- kleine meet- en regelapparatuur (zoals 
rookverklikkers, verwarmingsregelaars, 
thermostaten, bewegingsmelders, 
bewakingsinstallaties en –producten, 
afstandsbedieningen/afstandsbesturingen)
- kleine meetapparaten (zoals 
weegschalen, controle-instrumenten, 
afstandsmeters, thermometers)
- kleine automaten voor de afgifte/uitgifte 
van producten
6. ICT-apparatuur (informatie- en 
communicatietechnologie)
- laptops
- notebooks
- grote IT- en telecommunicatieapparaten 
(zoals grote computers, servers, niet-
verplaatsbare netwerkinrichtingen en –
apparaten, printers, kopieerapparaten, 
munttelefoons)
- kleine IT- en 
telecommunicatieapparaten (zoals PC’s, 
printers, zakrekenmachines, telefoons, 
mobiele telefoons, routers, zend-
ontvangapparaten, babyfoons, beamers)

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I B (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I B
Niet-uitputtende lijst van voorbeelden van 
apparaten die in de categorieën van 
Bijlage IA (nieuw) vallen
1. Koelapparaten en radiatoren
- koelkasten
- diepvriezers
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- automaten voor uitgifte of afgifte van 
koude producten
- airconditioners
- radiatoren die olie bevatten en andere 
apparatuur voor warmte-uitwisseling die 
andere media voor warmteoverdracht dan 
water bevat (zoals warmtepompen en 
ontvochtigingsapparatuur)
2. Afzonderlijke beeldschermen en 
monitoren 
- beeldschermen
- televisietoestellen
- digitale fotolijsten
- monitoren
3. Lampen
- fluorescentielampen (TL-buizen)
- compacte fluorescentielampen
- hogedrukgasontladingslampen, met 
inbegrip van hogedruknatriumlampen en 
metaalhalogenidelampen
- lagedruknatriumlampen
- LED-lampen
4. Grote apparaten
- grote apparaten om te koken of voor een 
andere verwerking van levensmiddelen 
(zoals kookplaten, bakovens, fornuizen, 
magnetronovens, vast geïnstalleerde 
koffieapparaten) 
- afzuigkappen
- grote reinigingsapparaten (zoals 
wasmachines, wasdrogers, vaatwassers)
- grote verwarmingsapparaten (zoals grote 
heteluchtblazers, elektrische haarden, 
marmer- en natuursteenverwarmingen en 
andere grote apparaten voor de 
verwarming van kamers, bedden en 
zitmeubelen)
- grote apparaten voor 
lichaamsverzorging (zoals solaria, 
sauna's, massagestoelen)
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- grote IT- en telecommunicatieapparaten 
(zoals mainframecomputers, servers, niet-
verplaatsbare netwerkinrichtingen en –
apparaten, printers, kopieerapparaten, 
munttelefoons)
- grote sport- en vrijetijdsapparaten (zoals 
sportuitrustingen met elektrische of 
elektronische onderdelen, 
geldspeelautomaten)
- grote armaturen en andere apparaten 
voor de verspreiding of sturing van licht
- grote elektrische en elektronische 
industriële werktuigen en machines
- grote apparaten voor de opwekking of 
geleiding van elektriciteit (zoals 
generatoren, transformatoren, 
onderbrekingsvrije stroomverzorging 
(UPS), inverters)
- grote medische apparaten 
- grote meet- en regelinstrumenten
- grote meetinstrumenten en –
inrichtingen (zoals weegschalen, 
stationaire machines)
- grote automaten voor de uitgifte of 
afgifte van producten en voor het 
automatisch verrichten van eenvoudige 
diensten (productautomaten, 
geldautomaten, leeggoedautomaten, 
fotoautomaten)
5. Kleine apparaten
- kleine apparaten om te koken of voor 
een andere verwerking van 
levensmiddelen (zoals toasters, 
kookplaten, elektrische messen, 
dompelaars, snijmachines)
- kleine reinigingsapparaten (zoals 
stofzuigers, strijkijzers)
- ventilatoren, luchtverversers
- kleine verwarmingsapparaten (zoals 
elektrische dekens)
- klokken en armbandhorloges en andere 
instrumenten voor tijdmeting
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- kleine lichaamsverzorgingsapparaten 
(zoals scheerapparaten, elektrische 
tandenborstels, haardrogers en 
massageapparaten)
- film- en fototoestellen
- consumentenelektronica-apparatuur 
(zoals radio’s, audioversterkers, 
autoradio's, DVD-spelers)
- muziekinstrumenten en 
geluidsapparatuur (zoals versterkers, 
mengpanelen, koptelefoons, luidsprekers, 
microfoons)
- kleine armaturen en andere apparaten 
voor de verspreiding of sturing van licht
- speelgoed (zoals modelspoorwegen, 
modelvliegtuigen)
- kleine sportapparaten (zoals fiets-, duik-, 
loop-, roeicomputers)
- kleine ontspanningsapparaten (zoals 
videospelletjes, vis- en golfuitrusting)
- elektrische en elektronische werktuigen 
met inbegrip van tuingereedschap (zoals 
boormachines, zagen, pompen, 
grasmaaiers)
- kleine apparaten voor de opwekking en 
geleiding van elektriciteit (zoals 
generatoren, laadapparatuur, 
onderbrekingsvrije stroomverzorging 
(UPS), trafo’s)
- kleine medische apparaten, met inbegrip 
van diergeneeskundige apparaten
- kleine meet- en regelapparatuur (zoals 
rookverklikkers, verwarmingsregelaars, 
thermostaten, bewegingsmelders, 
bewakingsinstallaties en –producten, 
afstandsbedieningen/afstandsbesturingen)
- kleine meetapparaten (zoals 
weegschalen, controle-instrumenten, 
afstandsmeters, thermometers)
- kleine automaten voor de afgifte/uitgifte 
van producten
6. Kleine IT- en 
telecommunicatieapparatuur
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- laptops
- notebooks
- kleine IT- en 
telecommunicatieapparaten (zoals PC's, 
printers, zakrekenmachines, telefoons, 
mobiele telefoons, routers, zend-
ontvangapparaten, babyfoons, beamers).

Or. en

Motivering

Deze niet-uitputtende lijst voorbeelden moet de indeling in de zes categorieën van Bijlage IA 
vergemakkelijken en bijdragen aan de begrijpelijkheid. Hiermee moet een geharmoniseerde 
omzetting van de richtlijn vereenvoudigd worden.

Amendement 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – lid 1 – streepje 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- uitwendige elektrische kabels Schrappen.

Or. de

Motivering

De aparte verwijdering en selectieve behandeling van uitwendige elektrische kabels, zoals 
voorzien in bijlage II bij het voorstel, is niet werkbaar en ook niet nodig om het gewenste niveau 
van milieubescherming te waarborgen.


