
AM\809098SV.doc PE439.905v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2008/0241(COD)

16.3.2010

ÄNDRINGSFÖRSLAG
172 - 273

Förslag till betänkande
Karl-Heinz Florenz
(PE430.635v03-00)

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 
(WEEE)

Förslag till direktiv
(KOM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0241(COD))



PE439.905v01-00 2/80 AM\809098SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\809098SV.doc 3/80 PE439.905v01-00

SV

Ändringsförslag 172
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller allt WEEE som har 
samlats in separat och skickats för 
behandling i enlighet med artiklarna 8, 9 
och 10 eller för förberedelse för 
återanvändning ska medlemsstaterna se till 
att följande minimi mål uppnås av 
tillverkarna senast den 31 december 2011:

1. När det gäller allt WEEE som har 
samlats in separat och skickats för 
behandling i enlighet med artiklarna 8, 9 
och 10 eller för förberedelse för 
återanvändning ska medlemsstaterna se till 
att följande mål uppnås av tillverkarna och 
eventuella andra WEEE-aktörer senast 
den 31 december 2011:

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 173
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 1 och 10 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska

a) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 1 och 10 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska 

– 85% återvinnas, och – 85 % återvinnas, och 
– 80% förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

– 80 % av komponenter, material och 
ämnen i dem förberedas för 
återanvändning och materialåtervinnas.

Or. en
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Motivering

Inte alla komponenter i elektriska och elektroniska produkter kan återvinnas eller 
materialåtervinnas. Målet bör anges som en procentsats av vad som är möjligt att uppnå.

Ändringsförslag 174
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 1 och 10 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska

a) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 1 och 10 i bilaga IA till detta 
direktiv ska

– 85 % återvinnas , och – 85 % återvinnas, och

– 80 % förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

– 80 % förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

Or. en

Motivering

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

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 1 och 10 i bilaga I till direktiv 
20xx/xx/EG ska

a) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 1 och 4 i bilaga IA ska

– 85 % återvinnas, och – 85 % återvinnas,
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– 80 % förberedas för återanvändning 
och materialåtervinnas.

– 75 % materialåtervinnas, och

– 5 % förberedas för återanvändning.

Or. en

Motivering

Återanvändning bör gå före återvinning och materialåtervinning. För att fullt ut utnyttja 
återanvändningspotentialen (som uppskattas vara mellan 5 och 20 %) får inte 
återanvändningsmålen införlivas i kombinerade återanvändnings- och 
materialåtervinningsmål, eftersom producenterna då kan nå målen enbart genom 
materialåtervinning och därmed fortsätta att förbise möjligheterna till återanvändning. 
Eftersom det skulle vara första gången man upprättar ett separat mål för återanvändning får 
5 % anses rimligt.

Ändringsförslag 176
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 1 och 10 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska

a) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 1 och 10 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska

– 85% återvinnas, och – 85 % återvinnas, och
– 75 % materialåtervinnas, och– 80 % förberedas för återanvändning 

och materialåtervinnas. – 5 % förberedas för återanvändning.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 3 och 4 i bilaga I till 

b) För WEEE som omfattas av kategori 2 i 
bilaga IA ska
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direktiv 20xx/xx/EG ska
– 80 % återvinnas, och – 80 % återvinnas,

– 70 % förberedas för återanvändning
och materialåtervinnas.

– 65 % materialåtervinnas, och

– 5 % förberedas för återanvändning.

Or. en

Motivering

Återanvändning bör gå före återvinning och materialåtervinning. För att fullt ut utnyttja 
återanvändningspotentialen (som uppskattas vara mellan 5 och 20 %) får inte 
återanvändningsmålen införlivas i kombinerade återanvändnings- och 
materialåtervinningsmål, eftersom producenterna då kan nå målen enbart genom 
materialåtervinning och därmed fortsätta att förbise möjligheterna till återanvändning. 
Eftersom det skulle vara första gången man upprättar ett separat mål för återanvändning får 
5 % anses rimligt.

Ändringsförslag 178
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 3 och 4 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska

b) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 3 och 4 i bilaga IA till detta 
direktiv 20x ska

– 80 % återvinnas, och – 80 % återvinnas, och
– 70 % förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

– 70 % förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

Or. en

Motivering

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



AM\809098SV.doc 7/80 PE439.905v01-00

SV

Ändringsförslag 179
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 3 och 4 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska

b) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 3 och 4 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska 

– 80% återvinnas, och – 80 % återvinnas, och 

– 70 % förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

– 70 % av komponenter, material och 
ämnen i dem förberedas för 
återanvändning och materialåtervinnas. 

Or. en

Motivering

Inte alla komponenter i elektriska och elektroniska produkter kan återvinnas eller 
materialåtervinnas. Målet bör anges som en procentsats av vad som är möjligt att uppnå.

Ändringsförslag 180
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 3 och 4 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska

b) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 3 och 4 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska

– 80% återvinnas, och – 80 % återvinnas, och

– 70 % förberedas för återanvändning 
och materialåtervinnas.

– 65 % materialåtervinnas, och

– 5 % förberedas för återanvändning.
Or. en
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Ändringsförslag 181
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 2 och 5–9 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska

c) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 2 och 5–9 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska 

– 75 % återvinnas, och – 75 % återvinnas, och 

– 55 % förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

– 55 % av komponenter, material och 
ämnen i dem förberedas för 
återanvändning och materialåtervinnas. 

Or. en

Motivering

Inte alla komponenter i elektriska och elektroniska produkter kan återvinnas eller 
materialåtervinnas. Målet bör anges som en procentsats av vad som är möjligt att uppnå.

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

Förslag till direktiv
Artikel11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 2 och 5–9 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska

c) För WEEE som omfattas av kategori 5 i 
bilaga IA ska

– 75% återvinnas, och – 75 % återvinnas,
– 55 % förberedas för återanvändning 
och materialåtervinnas.

– 50 % materialåtervinnas, och

– 5 % förberedas för återanvändning.

Or. en

Motivering

Återanvändning bör gå före återvinning och materialåtervinning. För att fullt ut utnyttja 
återanvändningspotentialen (som uppskattas vara mellan 5 och 20 %) får inte 
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återanvändningsmålen införlivas i kombinerade återanvändnings- och 
materialåtervinningsmål, eftersom producenterna då kan nå målen enbart genom 
materialåtervinning och därmed fortsätta att förbise möjligheterna till återanvändning. 
Eftersom det skulle vara första gången man upprättar ett separat mål för återanvändning får 
5 % anses rimligt.

Ändringsförslag 183
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led c  

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 2 och 5–9 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska

c) För WEEE som omfattas av 
kategorierna 2 och 5–9 i bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG ska

– 75% återvinnas, och – 75 % återvinnas och

– 55 % förberedas för återanvändning 
och materialåtervinnas.

– 50 % materialåtervinnas, och

– 5 % förberedas för återanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 184
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) För gasurladdningslampor ska 85 % 
förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

d) För gasurladdningslampor ska 85 % av 
komponenter, material och ämnen i dem 
förberedas för återanvändning och 
materialåtervinnas.

Or. en

Motivering

Inte alla komponenter i elektriska och elektroniska produkter kan återvinnas eller 
materialåtervinnas. Målet bör anges som en procentsats av vad som är möjligt att uppnå.
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Ändringsförslag 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) För WEEE som omfattas av 
kategori 6 i bilaga IA ska
– 85 % återvinnas,
– 75% materialåtervinnas, och
– 5 % förberedas för återanvändning.

Or. en

Motivering

Små IT- och telekommunikationsapparater, såsom bärbara datorer, notebook-datorer och 
mobiltelefoner har kort livslängd och nya modeller kommer snabbt ut på marknaden. De är 
föregångare vad gäller materialåtervinning och eftersom de innehåller värdefullt råmaterial 
bör de kunna ha höga mål.

Det skulle vara första gången man upprättar ett separat mål för återanvändning, så 5 % får 
anses rimligt.

Ändringsförslag 186
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Små apparater som innehåller 
dyrbara komponenter och värdefulla 
metaller bör materialåtervinnas för att 
kunna tillvarata de värdefulla metallerna.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att ta tillvara de värdefulla metaller som finns i små apparater. Detta 
bör utgöra ett specifikt mål när små apparater samlas in och återvinns. Annars riskerar EU 
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att missa ett viktigt sätt att skapa försörjningstrygghet för vissa råvaror.

Ändringsförslag 187
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Målen ska beräknas som procentuella 
andelar av vikten av det WEEE som samlas 
in separat och skickas till 
återvinningsanläggningar.

2. Målen ska beräknas som procentuella 
andelar av vikten av det WEEE som samlas 
in separat och skickas till 
återvinningsanläggningar. Lagring, 
sortering och förbehandling vid 
återvinningsanläggningar bör inte ingå i 
beräkningarna av om dessa mål har 
uppnåtts.

Or. en

Motivering

På detta sätt säkerställs att endast slutliga återvinningsförfaranden räknas som återvinning. I 
annat fall kommer avfall som skickas till återvinningsanläggningar men som där endast 
genomgår förbehandling, såsom sortering och lagring, och därefter bortskaffas att räknas 
som återvunnet.

Ändringsförslag 188
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Målen ska beräknas som procentuella 
andelar av vikten av det WEEE som samlas 
in separat och skickas till 
återvinningsanläggningar.

2. Målen ska beräknas som procentuella 
andelar av vikten av det WEEE som samlas 
in separat och effektivt återanvänds, 
materialåtervinns eller återvinns.

Or. en
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Motivering

Genom denna formulering förutsätter man att 100 % av allt som tas tillvara faktiskt 
återanvänds, materialåtervinns eller återvinns. Detta är uppenbarligen fel eftersom det alltid 
kommer att finnas delar som inte fullt ut kan återanvändas, materialåtervinnas eller 
återvinnas. Målen bör därför beräknas utifrån vad som faktiskt återanvänds, 
materialåtervinns eller återvinns.

Ändringsförslag 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Målen ska beräknas som procentuella 
andelar av vikten av det WEEE som samlas 
in separat och skickas till 
återvinningsanläggningar.

2. Målen ska beräknas som procentuella 
andelar av vikten av det WEEE som samlas 
in separat och skickas till 
återvinningsanläggningar, och effektivt 
återanvänds, materialåtervinns eller 
återvinns.

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Målen ska beräknas som procentuella 
andelar av vikten av det WEEE som samlas 
in separat och skickas till 
återvinningsanläggningar.

2. Målen ska beräknas som procentuella 
andelar av vikten av det WEEE som samlas 
in separat och skickas till 
återvinningsanläggningar. Lagring, 
sortering och förbehandling (annat än 
förberedelse för återanvändning) ska inte 
ingå i beräkningen av dessa mål.

Or. en

Motivering

Det nya stycket 11.2 i det omarbetade WEEE-direktivet är för oprecist för att man ska kunna 
vara säker på att det leder till åtgärder som gynnar miljön. Huvudverksamheten vid ett stort 
antal återvinningsanläggningar i många mindre medlemsstater innefattar endast lagring, 
sortering och förbehandling i enlighet med återvinningsförfaranden R12–R13 i 
avfallsdirektivet 2008/98//EG. Miljöfördelar uppnås endast efter att ett ”slutligt” 
återvinningsförfarande (R1–R11) har genomförts. Därför bör målen och uppfyllandet av 
målen endast beräknas för de WEEE som har genomgått ett ”slutligt” 
återvinningsförfarande.

Ändringsförslag 191
Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska för att beräkna 
dessa mål se till att tillverkare, eller tredje 
part som handlar för deras räkning, för ett 
register över mängden WEEE, deras 
komponenter, material eller ämnen när de 
kommer in i och när de lämnar 
behandlingsanläggningen och/eller när de 
kommer in i återvinnings- eller 
materialåtervinningsanläggningen.

3. Medlemsstaterna ska för att beräkna 
dessa mål se till att tillverkare, eller tredje 
part som handlar för deras räkning, för ett 
register över mängden WEEE, deras 
komponenter, material eller ämnen när de 
kommer in i och när de lämnar 
behandlingsanläggningen och/eller när de 
kommer in i och när de lämnar
återvinnings- eller 
materialåtervinningsanläggningen.
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Or. en

Motivering

På så sätt kan man säkerställa data om när WEEE skickas ut från anläggningen och 
därigenom öka medvetandet om slutdestinationen för sorterat/förbehandlat WEEE.

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska för att beräkna 
dessa mål se till att tillverkare, eller tredje 
part som handlar för deras räkning, för ett 
register över mängden WEEE, deras 
komponenter, material eller ämnen när de 
kommer in i och när de lämnar 
behandlingsanläggningen och/eller när de 
kommer in i återvinnings- eller 
materialåtervinningsanläggningen.

3. Medlemsstaterna ska för att beräkna 
dessa mål se till att tillverkare, eller tredje 
part som handlar för deras räkning, för ett 
register över mängden WEEE, deras 
komponenter, material eller ämnen när de 
kommer in i och när de lämnar 
behandlingsanläggningen och/eller när de 
kommer in i och när de lämnar (i procent 
av helheten) återvinnings- eller 
materialåtervinningsanläggningen.

Or. en

Motivering

Dagens mål kan uppnås genom att endast genomföra sortering och förbehandling vid en 
återvinningsanläggning för R12-förfaranden och sedan skicka ut alla sorterade 
WEEE-material till verkliga återvinningsförfaranden vid en annan återvinningsanläggning. 
På så sätt når man utan problem återanvändnings-/återvinningstal på 80–95 % oberoende av 
vad som sker med det sorterade WEEE-materialet på den slutliga återvinningsanläggningen. 
Det bör inte vara tillåtet att bara räkna det material som kommer in och lämnar en 
återvinningsanläggning för R12- och R13-förfaranden när man avgör om målen har uppnåtts. 
Återanvändning och återvinning vid den slutliga återvinningsanläggningen bör istället 
beaktas.
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Ändringsförslag 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska för att beräkna 
dessa mål se till att tillverkare, eller tredje 
part som handlar för deras räkning, för ett 
register över mängden WEEE, deras 
komponenter, material eller ämnen när de 
kommer in i och när de lämnar 
behandlingsanläggningen och/eller när de 
kommer in i återvinnings- eller 
materialåtervinningsanläggningen.

3. Medlemsstaterna ska för att beräkna 
dessa mål se till att tillverkare, eller tredje 
part som handlar för deras räkning, för ett 
register över mängden använt EEE, 
WEEE, deras komponenter, material eller 
ämnen när de kommer in i och när de 
lämnar behandlings- eller 
återvinningsanläggningen och/eller när de 
kommer in i återvinnings- eller 
materialåtervinningsanläggningen.

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.

Ändringsförslag 194
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att lämna utrymme för innovation 
inom denna teknik bör de 
produktkategorier som anges i artikel 11 
och bilaga 1A ses över och uppdateras 
vart tredje år genom delegerade akter i 
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enlighet med artikel 18a, 18b och 18c.

Or. en

Motivering

WEEE-kategorierna bör ses över och uppdateras regelbundet. Framsteg inom 
återvinningstekniken kan förändra de insamlingsgrupper som behövs för att optimera 
återvinningen och ge renare återvunnet material. De kategorier som finns för insamling och 
behandling idag kan därför utgöra ett hinder för innovation.

Ändringsförslag 195
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2.
Medlemsstaterna bör i lämpliga fall
uppmana tillverkarna att stå för 
kostnaderna för de strukturer som krävs 
för insamling av WEEE från 
privathushåll.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2.
Dessutom bör medlemsstaterna i lämpliga 
fall se till att, för att förbättra insamlingen 
av WEEE, tillräckliga ekonomiska medel 
uppbringas enligt principen om att 
förorenaren betalar (återförsäljare, 
konsumenter och tillverkare, men inte 
skattebetalare) för att täcka kostnaderna 
för WEEE från hushåll, inklusive 
kostnaderna för att driva 
insamlingsanläggningarna och 
tillhörande informationskampanjer om 
hanteringen av WEEE. Dessa 
ekonomiska resurser ska endast göras 
tillgängliga för aktörer som enligt lag är 
bundna att samla in WEEE. När de till 
fullo ersätts för sina kostnader ska 
kommuner och privata aktörer som enligt 
lag är bundna att fungera som 
insamlingspunkter lämna över allt 
insamlat WEEE till tillverkare eller 
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tillverkarsystem. Finansieringen av 
insamling av WEEE från hushållen till 
insamlingsanläggningar ska inte ligga 
under tillverkarnas individuella 
ekonomiska ansvar, såsom anges i 
artikel 12.2.

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.

Ändringsförslag 196
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna  sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2.
Medlemsstaterna bör i lämpliga fall 
uppmana tillverkarna att stå för 
kostnaderna för de strukturer som krävs 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling,
återvinning och miljövänligt 
bortskaffande av WEEE från 
privathushåll som lämnats vid 
insamlingsanläggningar, vilka upprättats i 
enlighet med artikel 5.2. 
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för insamling av WEEE från 
privathushåll.

Or. en

Motivering

Det finns stora kvalitetsskillnader när det gäller materialåtervinning och därmed också i 
fråga om effektiviteten i utnyttjandet av resurser. Olika standarder leder dessutom till 
snedvridna konkurrensvillkor, varför enhetliga ramvillkor bör införas. De standarder som tas 
fram bör främja ekodesign för uttjänta produkter och inte bara hänvisa till befintliga 
återvinningsrutiner.

Ändringsförslag 197
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna  sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2.
Medlemsstaterna bör i lämpliga fall 
uppmana tillverkarna att stå för 
kostnaderna för de strukturer som krävs 
för insamling av WEEE från 
privathushåll.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2.
Dessutom bör medlemsstaterna i lämpliga 
fall se till att insamlingen av WEEE 
förbättras, tillräckliga ekonomiska medel 
uppbringas enligt principen om att 
förorenaren betalar (återförsäljare, 
konsumenter och tillverkare, men inte 
skattebetalare) vid den tidpunkt då nya 
EEE säljs, för att täcka kostnaderna för 
WEEE från hushåll, inklusive 
kostnaderna för att driva 
insamlingsanläggningarna och 
tillhörande informationskampanjer om 
hanteringen av WEEE. Dessa 
ekonomiska resurser ska endast göras 
tillgängliga för aktörer som enligt lag är 
bundna att samla in WEEE. När de till 
fullo ersätts för sina kostnader ska 
kommuner och privata aktörer som 
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fungerar som insamlingspunkter lämna 
över allt insamlat WEEE till 
tillverkaransvarssystem. Finansieringen 
av insamling av WEEE från hushållen till 
insamlingsanläggningar ska inte ligga 
under tillverkarnas individuella 
ekonomiska ansvar, såsom anges i 
artikel 12.2.

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.

Ändringsförslag 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna  sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2.
Medlemsstaterna bör i lämpliga fall 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2. 
Medlemsstaterna ska se till att tillverkarna 
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uppmana tillverkarna att stå för
kostnaderna för de strukturer som krävs 
för insamling av WEEE från privathushåll.

står för alla kostnader för insamling och 
de strukturer som krävs för insamling av 
WEEE från privathushåll. Ytterligare 
bestämmelser om beräkningsmetoder för 
kostnaderna för insamling och 
insamlingsstrukturer kan fastställas av 
medlemsstaterna.

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.

Ändringsförslag 199
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2.
Medlemsstaterna bör i lämpliga fall 
uppmana tillverkarna att stå för 
kostnaderna för de strukturer som krävs 
för insamling av WEEE från privathushåll.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2. 
Medlemsstaterna ska se till att tillverkarna 
står för alla kostnader för insamling och 
för de strukturer som krävs för insamling 
av WEEE från privathushåll. Ytterligare 
bestämmelser om beräkningsmetoder för 
kostnaderna för insamling och 
insamlingsstrukturer kan fastställas av 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 200
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2.
Medlemsstaterna bör i lämpliga fall 
uppmana tillverkarna att stå för 
kostnaderna för de strukturer som krävs 
för insamling av WEEE från 
privathushåll.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2, och 
som lämnas över till dem utan kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 201
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 12 –punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att tillverkarna 
sörjer för åtminstone finansieringen av 
insamling, behandling, återvinning och 
miljövänligt bortskaffande av WEEE från 
privathushåll som lämnats vid 
insamlingsanläggningar, vilka upprättats i 
enlighet med artikel 5.2. Medlemsstaterna 
bör i lämpliga fall uppmana tillverkarna 
att stå för kostnaderna för de strukturer 
som krävs för insamling av WEEE från 
privathushåll.

Medlemsstaterna ska se till att tillverkarna 
sörjer för åtminstone finansieringen av 
insamling, behandling, återvinning och 
miljövänligt bortskaffande av WEEE från 
privathushåll som lämnats vid 
insamlingsanläggningar, vilka upprättats i 
enlighet med artikel 5.2. Medlemsstaterna 
ska också, tillsammans med intresserade 
parter och tillverkare, säkerställa att man 
gör en fullständig utvärdering av 
möjligheten att införa 
ersättningskuponger för de apparater där 
de största förlusterna på grund av illegal 
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insamling och transport registreras. Dessa 
kuponger ska medfölja produkten som en 
del av förpackningen, ha ett monetärt 
värde, ingå i ursprungspriset och tas emot 
vid insamlingspunkten. Tillverkarna ska 
stå för kostnaderna för ersättningen.

Or. el

Motivering

Genom denna åtgärd uppmuntras konsumenter att lämna tillbaka apparaterna genom rätt 
insamlingskanaler, samtidigt som tillverkarna gynnas eftersom det hjälper dem att nå 
insamlingsmålen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2.
Medlemsstaterna bör i lämpliga fall 
uppmana tillverkarna att stå för 
kostnaderna för de strukturer som krävs 
för insamling av WEEE från 
privathushåll.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2. 
Dessutom bör medlemsstaterna i lämpliga 
fall se till att, för att förbättra insamlingen 
av WEEE, tillräckliga ekonomiska medel 
uppbringas enligt principen om att 
förorenaren betalar (där förorenaren 
anses vara återförsäljare, konsument och 
tillverkare, men inte skattebetalare) vid 
den tidpunkt då nya EEE säljs, för att 
täcka kostnaderna för WEEE från 
hushåll, inklusive kostnaderna för att 
driva insamlingsanläggningarna och 
tillhörande informationskampanjer om 
hanteringen av WEEE. Dessa 
ekonomiska resurser ska endast göras 
tillgängliga för aktörer som enligt lag är 
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bundna att samla in WEEE.
När de till fullo ersätts för sina kostnader 
ska kommuner och privata aktörer som 
fungerar som insamlingspunkter lämna 
över allt insamlat WEEE till 
tillverkaransvarssystem.
Finansieringen av insamling av WEEE 
från hushållen till 
insamlingsanläggningar ska inte ligga 
under tillverkarnas individuella 
ekonomiska ansvar, såsom anges i 
artikel 12.2.
Ytterligare bestämmelser om 
beräkningsmetoder för kostnaderna för 
insamling och insamlingsstrukturer kan 
fastställas av medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

För att insamlingen ska öka är det viktigt att kommuner eller andra aktörer som enligt lag är 
ålagda att fungera som insamlingspunkter, organiserar informationskampanjer, insamlingar i 
hemmen och andra möjliga aktiviteter för att samla in så mycket som möjligt. De kostnader 
som uppstår i samband med detta ska täckas enligt principen om att förorenaren betalar, 
förorenarna är tillverkare, återförsäljare och konsumenter (inte skattebetalare). 
Medlemsstaterna bör ges utrymme att själva välja vilket system de föredrar för att uppbringa 
de finansiella medel som krävs för dessa åtgärder.

Ändringsförslag 203
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2.
Medlemsstaterna bör i lämpliga fall 
uppmana tillverkarna att stå för 
kostnaderna för de strukturer som krävs 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna sörjer för åtminstone 
finansieringen av insamling, behandling, 
återvinning och miljövänligt bortskaffande 
av WEEE från privathushåll som lämnats 
vid insamlingsanläggningar, vilka 
upprättats i enlighet med artikel 5.2. När så 
är lämpligt bör medlemsstaterna, för att 
öka insamlingen av WEEE från hushåll 
och för att se till att insamlingen av 
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för insamling av WEEE från 
privathushåll.

WEEE förbättras, se till att tillräckliga 
ekonomiska medel uppbringas enligt 
principen om att förorenaren betalar (där 
förorenaren är återförsäljare, konsument 
och tillverkare, men inte skattebetalare) 
vid den tidpunkt då nya EEE säljs, för att 
täcka kostnaderna för WEEE från 
hushåll, inklusive kostnaderna för att 
driva insamlingsanläggningarna och 
tillhörande informationskampanjer om 
hanteringen av WEEE. Dessa 
ekonomiska resurser ska endast göras 
tillgängliga för aktörer som enligt lag är 
bundna att samla in WEEE.
När de till fullo ersätts för sina kostnader 
ska kommuner och privata insamlare som 
enligt lag är bundna att fungera som 
insamlingspunkter lämna över allt 
insamlat WEEE till tillverkare eller 
tillverkarsystem.
Tillhandahållandet av finansiering för 
insamling av WEEE från hushållen till 
insamlingsanläggningar ska inte ligga 
under tillverkarnas individuella 
ekonomiska ansvar, såsom anges i 
artikel 12.2.

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 
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, 
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ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

Ändringsförslag 204
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För produkter som släppts ut på 
marknaden efter den 13 augusti 2005 ska 
varje tillverkare vara ansvarig för 
finansieringen av de verksamheter i 
punkt 1 som avser avfall som härrör från 
dennes egna produkter. Tillverkaren kan 
välja att uppfylla detta åliggande antingen 
individuellt eller genom att delta i ett 
kollektivt system.

2. För produkter som släppts ut på 
marknaden efter den 13 augusti 2005 ska 
varje tillverkare vara ansvarig för 
finansieringen av de verksamheter i 
punkt 1 som avser avfall som härrör från 
dennes egna produkter.  Tillverkaren kan 
välja mellan att uppfylla detta åliggande 
individuellt eller genom att delta i ett 
kollektivt system. En tillverkare bör 
kunna uppfylla sina åtaganden genom 
antingen den ena eller en kombination av 
båda dessa metoder.

Or. en

Motivering

Tillverkarna bör ges största möjliga flexibilitet vad gäller hur de säkerställer sitt WEEE.

Ändringsförslag 205
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För produkter som släppts ut på 
marknaden efter den 13 augusti 2005 ska 
varje tillverkare vara ansvarig för 
finansieringen av de verksamheter i punkt 
1 som avser avfall som härrör från dennes 
egna produkter. Tillverkaren kan välja att 
uppfylla detta åliggande antingen 
individuellt eller genom att delta i ett 

2. För produkter som släppts ut på 
marknaden efter den 13 augusti 2005 ska 
varje tillverkare vara ansvarig för 
finansieringen av de verksamheter i punkt 
1 som avser avfall som härrör från dennes 
egna produkter. Tillverkaren kan välja 
mellan att uppfylla detta åliggande 
individuellt eller genom att delta i ett 
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kollektivt system. kollektivt system. Kollektiva system ska 
införa skilda avgifter för tillverkare 
utifrån hur enkelt produkterna och det 
strategiska material de innehåller kan 
återvinnas. 

Or. en

Motivering

Tillverkarna är de enda som kan påverka formgivningen. Det finns ett behov av att ge 
tillverkarna incitament att ge produkterna en form som gör det lätt att återvinna dem. Med 
skilda avgiftssystem inom de kollektiva systemen skulle tillverkare belönas utifrån hur enkelt 
deras produkter kan återvinnas.

Ändringsförslag 206
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – styckena 2a – 2c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarnas skyldigheter i ett kollektivt 
system uppfylls efter årlig betalning till 
systemet, vid den tidpunkt då produkterna 
släpps ut på marknaden och i förhållande 
till tillverkarens respektive årliga 
marknadsandel av de kostnader som 
systemet medför, enligt den produkttyp 
som anges i bilaga 1B.
Skyldigheten att finansiera de 
verksamheter som anges i stycke 1 
överförs till det kollektiva systemet efter 
den ovannämnda årliga betalningen till 
systemet.
De tillverkare som deltar i ett ackrediterat 
enskilt system uppfyller sin skyldighet 
genom att finansiera och organisera de 
verksamheter som avses i stycke 1 enbart 
för sina egna produkter som märks i 
enlighet med artikel 15. Den tillverkare 
som uppfyller sin skyldighet genom 
inrättandet av ett sådant individuellt 
system ska, när produkten kommer ut på 
marknaden och utöver den finansiering 
och organisation som anges i punkt 1, 
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lämna tillräcklig ekonomisk täckning på 
ett låst bankkonto som garanterar den 
kommande verksamhet som anges i 
stycke 1 för alla produkter som 
tillverkaren släpper ut på marknaden och 
som inte har samlats in. Det låsta 
bankkontot ska ha en tredje part som 
borgenär i form av ett ackrediterat 
kollektivt system som kommer att vara 
skyldigt att se till att den verksamhet som 
anges i stycke 1 genomförs även om 
ovannämnda tillverkare skulle förklaras 
insolvent, försättas i konkurs eller 
liknande, eller drar sig ur marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 207
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkare eller tredje parter som verkar 
för dem årligen rapporterar om 
finansiering och kostnad för insamling, 
behandling och bortskaffande och 
effektiviteten i detta.

Or. en

Ändringsförslag 208
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utöver det ekonomiska 
tillverkaransvar som beskrivs i 
artikel 12.1 och för att höja andelen 
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insamlat WEEE-material, måste 
medlemsstaterna ansvara för att det finns 
en tillräcklig finansiering enligt principen 
om att förorenaren betalar. Från och med 
försäljningsdatum måste denna 
finansiering finnas tillgänglig för de 
ansvariga kommunerna eller andra 
aktörer som är förpliktigade att samla in 
WEEE, för att på så sätt säkerställa att  
WEEE samlas in från privata användare, 
att desamma tar emot dessa apparater 
samt att informationskampanjer kan 
genomföras. Medlemsstaterna främjar 
uttryckligen insyn i informationspolitiken 
och offentliggör kostnader och metoder 
för insamling av WEEE.

Or. de

Motivering

Den högsta insamlingsandelen nås genom ett flertal insamlingsaktiviteter och 
insamlingsaktörer. Eftersom medlemsstaterna måste offentliggöra kostnaderna och 
metoderna för insamling kommer alla aktörer tvingas att offentliggöra sina resultat.
Principen om att förorenaren betalar innefattar tillverkare, detaljhandel och konsumenter. 
Genom principen om att förorenaren betalar undviker man att skattebetalarna belastas med 
kostnaderna. Samtidigt ges medlemsstaterna möjlighet att vara flexibla vid utformningen av 
insamlingssystemet.

Ändringsförslag 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkare eller tredje parter som verkar 
för dem rapporterar om finansiering och 
kostnad för insamling, behandling och 
bortskaffande två gånger per år. För att 
rapporteringssystemet ska fungera 
tillfredsställande kan ytterligare 
bestämmelser om formatet på rapporten 
införas genom delegerade akter i enlighet 
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med artikel 18a, 18b och 18c.

Or. en

Motivering

För att samla information och kunna utvärdera insamlingen av WEEE måste 
medlemsstaterna lämna rapporter om finansiering och kostnader för systemet för insamling, 
behandling och bortskaffande. Då vi inte vill skapa extra administrativt arbete föreslås 
rapportering två gånger per år.

Ändringsförslag 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna kan undanta små 
tillverkare, som i förhållande till storleken 
på marknaden i ett land endast släpper ut 
små mängder WEEE på marknaden, från 
kraven i artikel 12 och 16, förutsatt att 
detta inte skadar återtagnings-, 
insamlings- och återvinningssystemen.

Or. de

Motivering

Registrerings-, informations- och rapporteringsplikterna samt finansiering av insamling, 
behandling, återvinning och bortskaffande av WEEE ställer stora krav som leder till stora 
kostnader för små och medelstora företag. Därför behövs en möjlighet att göra undantag, 
som kan beviljas efter individuell prövning, för små tillverkare.

Ändringsförslag 211
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska kräva att 
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tillverkare och tredje parter som verkar 
för dem årligen publicerar en rapport om 
finansiering och kostnad för insamling, 
behandling och bortskaffande.

Or. en

Motivering

Insyn i detta sammanhang innebär att medlemsstaterna kan se till att kostnaderna identifieras 
och placeras rätt, samt främjar bästa praxis.

Ändringsförslag 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna har möjlighet, vid tidpunkten 
för försäljning av nya produkter, att för 
köparna visa kostnaderna för insamling och 
miljövänlig behandling och miljövänligt 
bortskaffande. Kostnaderna får inte 
överstiga de faktiska kostnaderna.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna har möjlighet att behålla detta 
system om de, vid tidpunkten för inköpet
av nya produkter, för köparna har visat 
kostnaderna för insamling och miljövänlig 
behandling och miljövänligt bortskaffande. 
Kostnaderna får inte överstiga de faktiska 
kostnaderna.

Or. fr

Motivering

Användarna av elektriska och elektroniska produkter bör få veta var de enklast kan återlämna 
produkterna. Eftersom det finns flera system för separat insamling kan användarna få det 
svårt att hitta ett insamlingsställe, vilket riskerar att avskräcka dem från att lämna in sitt 
WEEE för återvinning. Det behövs alltså ett system för samordning av information till 
användarna om var insamlingsställena finns.
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Ändringsförslag 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna har möjlighet, vid tidpunkten 
för försäljning av nya produkter, att för 
köparna visa kostnaderna för insamling 
och miljövänlig behandling och 
miljövänligt bortskaffande. Kostnaderna 
får inte överstiga de faktiska kostnaderna.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna har möjlighet, vid tidpunkten 
för försäljning av nya produkter, att för 
köparna visa relevant livscykel- och 
miljöinformation om korrekt insamling, 
behandling och bortskaffande av den 
aktuella produkten och med minimikrav 
på information om kemiskt innehåll och 
toxicitet samt möjligheter till reparation 
och återvinning. Denna miljöinformation 
kan även inkludera de kostnader som 
uppstår då den aktuella produkten är 
uttjänt. Varken medlemsstaterna eller 
tillverkarna har rätt att införa en 
obligatorisk eller fast synlig summa som 
ska gälla för hela produktutbudet eller en 
övergripande produktkategori.

Or. en

Motivering

I lämpliga fall ska medlemsstaterna tillåta tillverkarna att ge kunderna information som kan 
hjälpa dem att göra hållbara val mellan liknande produkter. Fasta avgifter för hela 
produktutbud eller produktkategorier är inte tillåtna eftersom sådana avgifter inte återger 
skillnaderna mellan produkterna vad gäller miljöegenskaper, möjligheter till reparation och 
återvinning och faktiska kostnader för uttjänta produkter.

Ändringsförslag 214
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att
tillverkarna har möjlighet, vid tidpunkten 
för försäljning av nya produkter, att för 

1. Medlemsstaterna ska tillåta tillverkarna 
att, vid tidpunkten för försäljning av nya 
produkter, för köparna frivilligt visa 
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köparna visa kostnaderna för insamling och 
miljövänlig behandling och miljövänligt 
bortskaffande. Kostnaderna får inte 
överstiga de faktiska kostnaderna.

kostnaderna för insamling och miljövänlig 
behandling och miljövänligt bortskaffande. 
Kostnaderna får inte överstiga de faktiska 
kostnaderna. 

Or. en

Ändringsförslag 215
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna har möjlighet, vid tidpunkten 
för försäljning av nya produkter, att för
köparna visa kostnaderna för insamling 
och miljövänlig behandling och 
miljövänligt bortskaffande. Kostnaderna 
får inte överstiga de faktiska kostnaderna.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna, vid tidpunkten för försäljning 
av nya produkter, visar köparna 
information om att produkten innehåller 
farliga kemikalier och om insamling,
miljövänlig behandling och miljövänligt 
bortskaffande, samt om möjligheter till 
reparation och återvinning av den 
aktuella produkten. Denna information 
får inkludera de kostnader som härrör 
från behandlingen av den aktuella 
produkten. Kostnaderna får inte överstiga 
de faktiska kostnaderna.

Or. en

Motivering

Tillverkarna ska vara skyldiga att tillhandahålla relevant information, inklusive information 
om farliga ämnen och om möjlighet till reparation och återvinning. Kostnaderna för 
insamling och behandling bör ingå i produktpriset så att det finns ett incitament för att sänka 
dessa kostnader. Schablonkostnader återspeglar varken de faktiska kostnaderna för uttjänt 
WEEE eller dess miljöpåverkan.
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Ändringsförslag 216
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna har möjlighet, vid tidpunkten 
för försäljning av nya produkter, att för 
köparna visa kostnaderna för insamling och 
miljövänlig behandling och miljövänligt 
bortskaffande. Kostnaderna får inte 
överstiga de faktiska kostnaderna.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkarna har möjlighet, vid tidpunkten 
för försäljning av nya produkter, att för 
köparna visa kostnaderna för insamling och 
miljövänlig behandling och miljövänligt 
bortskaffande. Kostnaderna får inte 
överstiga de faktiska kostnaderna och 
måste motsvara de uttjänta produkternas 
miljöpåverkan.

Or. fr

Motivering

En bättre ram för detta förslag är att rekommendera. Kostnaderna måste också motsvara de 
uttjänta produkternas miljöpåverkan, så att man uppmuntrar till en miljövänlig utformning av 
reparerbara, återanvändbara och återvinningsbara produkter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att öka användarens medvetenhet 
ska medlemsstaterna säkerställa att 
distributörer – förutom små och 
medelstora företag – inrättar lämpliga 
insamlings- och informationssystem för 
mycket små avfallsvolymer. Sådana 
insamlingssystem
a) ska göra det möjligt för slutanvändaren 
att bortskaffa denna typ av avfall på en 
tillgänglig och väl synlig insamlingspunkt 
i återförsäljarens affär,
b) ska ålägga återförsäljare att ta tillbaka 
mycket små volymer av EEE utan avgift 
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när de levererar mycket små volymer 
EEE,
c) ska inte innebära någon avgift för 
slutanvändarna när de bortskaffar 
avfallet, och inte heller något krav på att 
köpa en ny produkt av samma typ.

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.

Ändringsförslag 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De system för återlämnande och 
insamling som de har tillgång till.

b) De system för återlämnande och 
insamling som de har tillgång till; man bör 
främja en samordning av information om 
samtliga återlämningsställen som står till 
deras förfogande, oavsett vilken tillverkare 
som inrättat dem.

Or. fr

Motivering

Användarna av elektriska och elektroniska produkter bör få veta var de enklast kan återlämna 
produkterna. Eftersom det finns flera system för separat insamling kan användarna få det 
svårt att hitta ett insamlingsställe, vilket riskerar att avskräcka dem från att lämna in sitt 
WEEE för återvinning. Det behövs alltså ett system för samordning av information till 
användarna om var insamlingsställena finns.
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Ändringsförslag 219
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att den 
information som omnämns i artikel 14.2 
ges på ett väl synligt sätt, genom en tydlig 
anvisning på produkten eller i en separat 
anvisning som bifogas produkten eller 
som finns tillgänglig för konsumenten när 
produkten inhandlas.

Or. en

Motivering

Tillräcklig information om konsumenternas skyldigheter och rättigheter ska göras tillgänglig 
för dem på ett så synligt och attraktivt sätt som möjligt. En bättre informationskampanj om 
WEEE och återvinning kan leda till högre insamlingsvolymer.

Ändringsförslag 220
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får kräva att tillverkare 
och/eller distributörer tillhandahåller en del 
av eller all den information som det 
hänvisas till i punkterna 2–4, t.ex. i 
bruksanvisningen eller vid 
försäljningsstället.

5. Medlemsstaterna får kräva att tillverkare 
och/eller distributörer tillhandahåller en del 
av eller all den information som det 
hänvisas till i punkterna 2–4, t.ex. i 
bruksanvisningen eller vid 
försäljningsstället, såsom vid 
informationskampanjer för allmänheten.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs ett tydliggörande exempel på hur denna information kan 
läggas fram av tillverkare, såsom sker i vissa medlemsstater.
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Ändringsförslag 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att underlätta förberedelserna för 
återanvändning samt korrekt och 
miljövänlig behandling av WEEE, 
inbegripet underhåll, uppgradering, 
reparation och materialåtervinning, ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att tillverkarna 
tillhandahåller information om 
återanvändning och behandling för varje 
typ av ny elektrisk och elektronisk produkt 
som släppts ut på marknaden inom ett år 
efter det att produkten släppts ut på 
marknaden. Av denna information ska det 
framgå, i den utsträckning det är 
nödvändigt för att centren för 
återanvändning samt anläggningarna för 
behandling och materialåtervinning ska 
kunna uppfylla bestämmelserna i detta 
direktiv, vilka olika komponenter och 
material som ingår i de elektriska och 
elektroniska produkterna, och var i dessa 
produkter det kan finnas farliga ämnen och 
preparat. Tillverkarna av elektriska och 
elektroniska produkter ska göra 
informationen ska  tillgänglig för center för 
återanvändning samt anläggningarna för 
behandling och materialåteranvändning   i 
form av handböcker eller genom 
elektroniska media (t.ex. cd-rom eller 
internettjänster).

1. I syfte att underlätta användningen samt 
korrekt och miljövänlig behandling av 
WEEE, inbegripet underhåll, uppgradering, 
återanvändning, förberedelse för 
återanvändning, reparation och 
materialåtervinning, ska medlemsstaterna 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
se till att tillverkarna gratis tillhandahåller 
information om återanvändning och 
behandling för varje typ av ny elektrisk och 
elektronisk produkt som släppts ut på 
marknaden inom ett år efter det att 
produkten släppts ut på marknaden. Av 
denna information ska det framgå, i den 
utsträckning det är nödvändigt för att 
centren för återanvändning samt 
anläggningarna för behandling och 
materialåtervinning ska kunna uppfylla 
bestämmelserna i detta direktiv, vilka olika 
komponenter och material som ingår i de 
elektriska och elektroniska produkterna, 
och var i dessa produkter det kan finnas 
farliga ämnen och preparat. Tillverkarna av 
elektriska och elektroniska produkter ska 
göra informationen ska tillgänglig för 
center för återanvändning samt 
anläggningarna för behandling och 
materialåteranvändning i form av 
handböcker eller genom elektroniska 
media (t.ex. cd-rom eller internettjänster).

Or. en

Motivering

Återanvändning ska främjas som ett sätt att undvika avfall samt som en del av en 
miljömässigt god hantering. För båda dessa behövs den efterfrågade informationen i artikeln.
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Ändringsförslag 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Registret ska användas för att kontrollera 
efterlevnaden av de finansiella 
skyldigheterna enligt artiklarna 12 och 13.

Registret ska användas för att kontrollera 
efterlevnaden av de finansiella 
skyldigheterna enligt artiklarna 12 och 13. 
Kravet på en ekonomisk garanti för 
uttjänta produkter ska beräknas så att 
man internaliserar de faktiska 
kostnaderna för en tillverkares uttjänta 
produkt genom att beakta behandlings-
och återvinningsstandarderna såsom 
anges i artikel 8.

Or. en

Motivering

Om vi har återvinnings- och behandlingsstandarder bör dessa vara en del av beräkningen av 
de ekonomiska garantier producenterna ska tillhandahålla för att täcka kostnaderna för sina 
egna uttjänta produkter, i enlighet med kraven i artikel 12 och 13. De bör inhämtas genom ett 
registreringssystem på medlemsstatsnivå. Harmoniserade minimikrav på de ekonomiska 
garantierna behövs för att skapa en meningsfull efterlevnadskontroll av de ekonomiska 
garantier som nu görs tillgängliga genom registret i artikel 16 och som krävs för 
inspektionerna i artikel 20.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att alla 
tillverkare på deras territorier kan föra in 
all relevant information i det nationella 
registret, som rapporteringskrav och 
avgifter, och redogöra för sin verksamhet i 
andra medlemsstater.

2. Medlemsstaterna ska se till att alla 
tillverkare på deras territorier kan föra in 
all relevant information i det nationella 
registret, som rapporteringskrav, och 
redogöra för sin verksamhet i 
medlemsstaten. 

Registren ska vara driftskompatibla så att Registren ska vara driftskompatibla så att 
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det är möjligt att utbyta information, bland 
annat om de kvantiteter elektriska och 
elektroniska produkter som släpps ut på de 
nationella marknaderna och om de 
penningöverföringar som görs i samband 
med överföringar inom gemenskapen av 
produkter eller WEEE.

det är möjligt att utbyta information, bland 
annat om de kvantiteter elektriska och 
elektroniska produkter som släpps ut på de 
nationella marknaderna.

Or. en

Motivering

Registren behandlar inga ekonomiska ärenden och kan inte användas för information om 
penningöverföringar som görs i samband med överföringar inom gemenskapen av produkter 
eller WEEE. Detta kan bara göras av enskilda tillverkare eller inom kollektiva system, 
eftersom det är de som samlar in pengarna för hanteringen av WEEE från 
slutkonsumenterna.

Ändringsförslag 224
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillverkarna ska få ansöka genom 
registret i en medlemsstat om registrering 
i alla de övriga medlemsstaterna. 

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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Ändringsförslag 225
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
kollektiva system tillhandahåller bevis på 
att skyldigheten i ett kollektivt system 
uppfylls efter årlig betalning till systemet, 
vid den tidpunkt då produkterna släpps ut 
på marknaden, i förhållande till 
tillverkarens respektive årliga 
marknadsandel av de kostnader som 
systemet medför, efter den produkttyp som 
anges i bilaga 1B.

Or. en

Ändringsförslag 226
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska säkerställa och 
tillhandahålla information om att 
skyldigheten att finansiera de 
verksamheter i artikel 12.1 som avser 
avfall som härrör från dennes egna 
produkter överförs till det kollektiva 
systemet efter den ovannämnda årliga 
betalningen till systemet.

Or. en
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Ändringsförslag 227
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Medlemsstaterna ska bevisa att 
tillverkare som deltar i ett ackrediterat 
enskilt system uppfyller sin skyldighet 
genom att finansiera och organisera de 
verksamheter som avses i artikel 12.1 
enbart för sina egna produkter som märks 
i enlighet med artikel 15.

Or. en

Ändringsförslag 228
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Den tillverkare som uppfyller sin 
skyldighet genom att inrätta ett sådant 
enskilt system ska lämna tillräcklig 
bevisning för att han, när produkten 
släpps ut på marknaden, förutom att 
under innevarande år ha finansierat och 
organiserat de verksamheter som avses i 
artikel 12.1, lämnat tillräcklig ekonomisk 
täckning på ett spärrat bankkonto som 
garanterar den framtida verksamhet som 
avses i artikel 12.1 för alla produkter som 
tillverkaren släpper ut på marknaden och 
som inte har samlats in.
Vidare ska upplysningarna innehålla 
bevisning om identifieringen av den tredje 
part som är betalningsmottagare och som 
avses i artikel 12.

Or. en
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Ändringsförslag 229
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det ska fastställas hur registreringen 
och rapporteringen ska gå till och hur ofta 
rapporteringen ska göras. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.3.

3. För att systemet för registrering, 
information och rapportering ska fungera 
smidigt ska kommissionen genom 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 18a, 18b och 18c bestämma hur 
registreringen och rapporteringen ska gå 
till och hur ofta rapporteringen ska göras.

Or. en

Motivering

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

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att möjliggöra ett harmoniserat 
tillvägagångssätt för uppfyllelse av kraven 
på finansiella garantier i artikel 12 ska 
kommissionen senast (12 månader efter 
ikraftträdandet) fastställa minimikraven 
och metoderna för att beräkna nivån på 
dessa garantier samt skapa riktlinjer för 
verifiering och revision av dem.
Dessa krav ska minst omfatta följande: 
a) Garantin ska internalisera de faktiska 
kostnaderna för en tillverkares uttjänta 
produkt, med beaktande av behandlings-
och återvinningsstandarderna.
b) Den kostnad som härrör från kravet på 
en tillverkare vältras inte över på andra 
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aktörer, vare sig i nuläget eller i 
framtiden.
c) Garantin kommer att finnas kvar och 
kunna användas för att lösa ouppfyllda 
krav på återvinning mot tillverkare i 
händelse av insolvens.

Or. en

Motivering

Om man verkligen vill införa och övervaka tillverkarnas individuella ansvar, som en viktig 
grund för internalisering av kostnaderna för uttjänta produkter och en sporre för ekodesign, 
behövs det kriterier som fastställs av kommissionen och anger hur nivån på de finansiella 
kriterierna ska bedömas, samtidigt som återvinnings- och behandlingsstandarderna 
integreras och det fastställs regler för hur de ska verifieras.

Ändringsförslag 231
Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Registret kan drivas på grundval av 
ordningar för kollektivt tillverkaransvar 
enligt artikel 12.2.

utgår

Or. de

Motivering

Att driva ett register genom kollektiva system för tillverkaransvar är farligt, då det innebär att 
centrala och privata, känsliga affärsuppgifter samlas in.

Ändringsförslag 232
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska varje år  insamla 
information, inklusive årliga 

5. Medlemsstaterna ska varje år insamla 
information, inklusive årliga 
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dokumenterade bedömningar, om vilka 
kvantiteter och kategorier av elektriska 
och elektroniska produkter som släppts ut
på marknaden, samlats in genom alla 
kanaler, återanvänts, materialåtervunnits 
och återvunnits inom medlemsstaten samt 
om separat  insamlat exporterat WEEE, 
uttryckt i vikt.

dokumenterade bedömningar, om vilka 
kvantiteter och kategorier av elektriska och 
elektroniska produkter som gjorts 
tillgängliga på marknaden och om WEEE 
som samlats in genom alla kanaler, 
återanvänts, materialåtervunnits och 
återvunnits inom medlemsstaten av 
tillverkare, tredje parter som kontrakterats 
av tillverkare eller av eventuella andra 
WEEE-aktörer, samt om separat insamlat 
exporterat WEEE, uttryckt i vikt som 
forslats till eller mottagits från en annan 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Alla ekonomiska aktörer som arbetar med EEE måste identifieras för att man ska kunna 
stävja olagliga avfallstransporter.

Ändringsförslag 233
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a

Minimikrav för både enskilda och 
kollektiva system

Medlemsstaterna ska se till att såväl 
kollektiva som enskilda system som 
inrättas i enlighet med detta direktiv kan
a) uppvisa
i. hållbar finansiering som ger tillräcklig 
ekonomisk täckning för finansiering av 
insamling, behandling, återvinning och 
miljövänligt bortskaffande av WEEE vid 
den tidpunkt då EEE släpps ut på 
marknaden i enlighet med artikel 12.2, 
och 
ii. åtgärder för att uppnå målen för 
insamling och behandling, inklusive
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1. fullständig geografisk täckning för 
insamlingen, och
2. informations- och 
kommunikationsplanering;
b) bekräfta efterlevnaden av samtliga 
gällande regler och förordningar, 
inklusive
i. åtgärder för att säkra konfidentialitet 
för känsliga uppgifter,
ii. åtgärder för att säkra en fri marknad 
för C&R, och
iii. garantibevis i enlighet med 
artikel 12.2.

Or. en

Ändringsförslag 234
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a

Identifiering av ekonomiska aktörer

Medlemsstaterna ska inrätta system som 
säkerställer att information erhålls med 
vars hjälp regleringsmyndigheter, 
tillverkare och distributörer kan 
identifiera
a) alla ekonomiska aktörer som har 
levererat EEE-produkter till dem, och
b) alla ekonomiska aktörer som de har 
levererat EEE-produkter till.

Or. en

Motivering

För att man ska kunna säkerställa att källan till WEEE kan identifieras måste 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att få bukt med snålskjutsåkare.



AM\809098SV.doc 45/80 PE439.905v01-00

SV

Ändringsförslag 235
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska vara möjligt att göra de ändringar 
som behövs för att anpassa artikel 16.6  
och bilagorna till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, 
som avser att ändra icke väsentliga delar i 
detta direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 18.3.

För att föreskrifterna i detta direktiv ska 
kunna anpassas till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen får kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 18a, 18b och 18c göra 
anpassningar av artikel 16.6   och 
bilagorna.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 236
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet.

utgår

Or. en

Motivering

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



PE439.905v01-00 46/80 AM\809098SV.doc

SV

Ändringsförslag 237
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a

Utövande av delegering
1. Befogenheterna att anta sådana 
delegerade akter som avses i artiklarna 7, 
8, 10, 16, 17 och 20 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid.
2. Så snart kommissionen antagit en 
delegerad akt ska den underrätta 
Europaparlamentet och rådet samtidigt.
3. Befogenheterna att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i artikel 18b och 
18c.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 238
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 18b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18b

Återkallande av delegering
1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 18a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller av 
rådet.
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2. Den institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta om ett eventuellt 
återkallande av delegering av 
befogenheter ska sträva efter att 
underrätta den andra institutionen och 
kommissionen inom rimlig tid innan ett 
slutligt beslut fattas och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och de eventuella skälen till 
detta.
3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det får 
verkan omedelbart eller vid ett senare 
datum som anges i beslutet. Det påverkar 
inte giltigheten av delegerade akter som 
redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 239
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 18c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18c

Invändningar mot delegerade akter
1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid fristens utgång invänt mot den 
delegerade akten ska den offentliggöras i 
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Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft på utsatt dag.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot den antagna delegerade 
akten ska den inte träda i kraft. Den 
institution som invänt mot en delegerad 
akt ska ange skälen till detta.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 240
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2  

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inspektionsåtgärderna ska minst omfatta 
export av WEEE utanför gemenskapen i 
enlighet med förordningen om transport av 
avfall och verksamheten vid 
behandlingsanläggningar i enlighet med 
direktiv 2008/xx/EG om avfall och 
bilaga II till detta direktiv.

Inspektionsåtgärderna ska minst omfatta 
export av WEEE utanför unionen i enlighet 
med förordningen om transport av avfall 
och verksamheten vid 
behandlingsanläggningar i enlighet med 
direktiv 2008/xx/EG om avfall och 
bilaga II till detta direktiv. För att 
möjliggöra ett harmoniserat 
tillvägagångssätt för uppfyllelse av kraven 
på finansiella garantier i artikel 12 ska 
kommissionen senast 12 månader efter 
ikraftträdandet av detta direktiv fastställa 
minimikraven och metoderna för att 
beräkna nivån på dessa garantier samt 
skapa riktlinjer för verifiering och 
revision av dem. Dessa krav ska minst 
omfatta följande:
a) Garantin ska internalisera de faktiska 
kostnaderna för en tillverkares uttjänta 
produkt, med beaktande av behandlings-
och återvinningsstandarderna.
b) Den kostnad som härrör från kraven 
på en tillverkare vältras inte över på 
andra aktörer, vare sig i nuläget eller i 
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framtiden.
c) Garantin kommer att finnas kvar och 
kunna användas för att lösa ouppfyllda 
krav på återvinning mot tillverkare i 
händelse av insolvens.

Or. en

Motivering

För införandet och övervakandet av tillverkarnas individuella ansvar, som en viktig grund för 
internalisering av kostnaderna för uttjänta produkter och en sporre för ekodesign, vore det 
bra med kriterier som fastställs av kommissionen och anger hur nivån på de finansiella 
kriterierna ska bedömas, samtidigt som återvinnings- och behandlingsstandarderna 
integreras och det fastställs regler för hur de ska verifieras.

Ändringsförslag 241
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inspektionsåtgärderna ska minst omfatta 
export av WEEE utanför gemenskapen i 
enlighet med förordningen om transport av 
avfall och verksamheten vid 
behandlingsanläggningar i enlighet med 
direktiv 2008/xx/EG om avfall och 
bilaga II till detta direktiv.

Inspektionsåtgärderna ska minst omfatta 

a) export av WEEE utanför unionen i 
enlighet med förordningen om transport av 
avfall och verksamheten vid 
behandlingsanläggningar i enlighet med 
direktiv 2008/xx/EG om avfall och 
bilaga II till detta direktiv,
b) kontroll av att tillverkarna uppfyller 
sina finansiella skyldigheter i enlighet 
med artiklarna 12 och 13 i detta direktiv, 
och
c) kontroll av att enskilda och kollektiva 
system uppfyller sina skyldigheter i 
enlighet med artiklarna 12 och 16 (ny 
artikel) i detta direktiv.

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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Den finansiella garantin ska beräknas 
så att den internaliserar de faktiska 
kostnaderna för en tillverkares uttjänta 
produkt i enlighet med artikel 12.2, med 
beaktande av behandlings- och 
återvinningsstandarderna enligt artikel 8.

Or. en

Motivering

Hittills har det inte skett någon sträng kontroll av behandlings- och 
återvinningsegenskaperna. Dessa bör emellertid påverka finansieringen och garantierna. 
Harmoniserade krav på de finansiella garantierna behövs för att skapa en 
efterlevnadskontroll av de finansiella garantier som nu görs tillgängliga genom registret i 
artikel 16 och som krävs för inspektionerna i artikel 20. Om man internaliserar kostnaderna 
för uttjänta produkter skulle det bli billigare att på marknaden släppa ut en produkt som är 
lättare att förbereda för återanvändning eller återvinning än en produkt som innebär höga 
kostnader när den är uttjänt och leder till förlust av resurser.

Ändringsförslag 243
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kompletterande regler för inspektion 
och övervakning får antas.

3. För att inspektionen och 
övervakningen ska fungera 
tillfredsställande får kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 18a, 18b och 18c anta 
kompletterande regler för inspektion och 
övervakning.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 244
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska upprätta 
nationella register över godkända 
insamlings- och 
behandlingsanläggningar. Endast de 
anläggningar vars operatörer uppfyller 
kraven i artikel 8.3 får föras in i det 
nationella registret enligt denna artikel.  
Innehållet i registret ska offentliggöras.

Or. en

Motivering

Ett centralt register ger en överblick över verksamheten i alla anläggningar som sysslar med 
insamling, behandling, återvinning och materialåtervinning och ger bättre möjligheter att 
övervaka återvinningen.

Ändringsförslag 245
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Anläggningsoperatörerna måste 
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årligen lägga fram bevis på att de 
uppfyller kraven i direktivet och i 
överensstämmelse med artikel 8.6 och 8.7 
avlägga rapporter, för att anläggningen 
ska få behålla sin status som godkänd 
behandlingsanläggning.

Or. en

Motivering

Ett centralt register ger en överblick över verksamheten i alla anläggningar som sysslar med
insamling, behandling, återvinning och materialåtervinning och ger bättre möjligheter att 
övervaka återvinningen.

Ändringsförslag 246
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Operatörer för 
insamlingsanläggningar ska avlägga 
årliga rapporter, så att nationella 
myndigheter kan jämföra mängden 
insamlat WEEE med den mängd WEEE 
som verkligen överförs till återvinnings-
eller materialåtervinningsanläggningar. 
WEEE ska uteslutande överföras till 
godkända återvinnings- och 
behandlingsanläggningar.

Or. en

Motivering

Ett centralt register ger en överblick över verksamheten i alla anläggningar som sysslar med 
insamling, behandling, återvinning och materialåtervinning och ger bättre möjligheter att 
övervaka återvinningen.
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Ändringsförslag 247
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Operatörer för 
insamlingsanläggningar ska avlägga 
årliga rapporter, så att nationella 
myndigheter kan jämföra den mängd 
WEEE som tas tillbaka från ägare eller 
godkända insamlingsanläggningar med 
den mängd WEEE som verkligen 
återvinns, materialåtervinns eller, i 
enlighet med artikel 10, exporteras.

Or. en

Motivering

Ett centralt register ger en överblick över verksamheten i alla anläggningar som sysslar med 
insamling, behandling, återvinning och materialåtervinning och ger bättre möjligheter att 
övervaka återvinningen.

Ändringsförslag 248
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3e. Medlemsstaterna ska se till att ägare 
uteslutande lämnar över sitt WEEE till 
registrerade och godkända anläggningar 
för insamling, återvinning och/eller 
materialåtervinning.

Or. en

Motivering

Ett centralt register ger en överblick över verksamheten i alla anläggningar som sysslar med 
insamling, behandling, återvinning och materialåtervinning och ger bättre möjligheter att 
övervaka återvinningen.
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Ändringsförslag 249
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast [18 månader 
efter den dag då detta direktiv offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella 
tidning]sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artiklarna 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 
20 och bilaga I. De ska till 
kommissionen genast överlämna texterna 
till dessa bestämmelser tillsammans med 
en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast [18 månader
efter den dag då detta direktiv offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning] 
sätta i kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa artiklarna 2, 
3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 och bilaga I. 
De ska till kommissionen genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser 
tillsammans med en jämförelsetabell över 
dessa bestämmelser och detta direktiv. 
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa artikel 12.2 i detta 
direktiv, så att alla tillverkare enbart 
finansierar verksamhet som avser avfall 
som härrör från deras egna produkter, 
utsläppta på marknaden efter den 
13 augusti 2005, och att lämpliga 
finansiella garantier i enlighet med 
artikel 12.2 i detta direktiv tillhandahålls. 

Or. en

Motivering

Med tanke på bristen på hänsyn till principen om tillverkarens individuella ansvar i 
genomförandet av de finansiella kraven, liksom den bristande uppmärksamheten kring 
återvinnings- och behandlingsstandarderna som en drivkraft för uttjänta produkters 
miljöprestanda, är det viktigt att insistera på artiklarna 8 och 12 för att dessa principer ska 
genomföras i nationell lagstiftning på ett korrekt sätt.
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Ändringsförslag 250
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna inför de nödvändiga 
rätts- och förvaltningsföreskrifterna för 
att omsätta artikel 12 [18 månader efter 
den dag då detta direktiv offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning], 
för att på så sätt säkerställa en tillräcklig 
ekonomisk garanti i enlighet med 
artikel 12.2.

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag tar man inte tillräcklig hänsyn till den internationella privaträtten. 
Därför behövs det här en hänvisning till artikel 12 i direktivet, som fastställer insamlingen av 
WEEE från privata hushåll. Målsättningen med den internationella privaträtten är att främja 
ekodesign genom incitament för tillverkarna.

Ändringsförslag 251
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utöver den översyn som anges i 
artiklarna 2 och 7 i detta direktiv ska 
kommissionen inom fem år efter att 
direktivet har trätt ikraft lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet, 
som bygger på de erfarenheter som har 
gjorts vid tillämpningen av direktivet. 
Rapporten ska vid behov åtföljas av 
förslag till ändring av direktivet.

Or. de
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Motivering

Utöver den specifika översynen av tillämpningsområdet och insamlingsmålet ska man även 
kontrollera direktivet och hur det tillämpas.

Ändringsförslag 252
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2002/96/EG, ändrat genom de 
direktiv som anges i bilaga V del A, ska 
upphöra att gälla från och med dagen efter 
det datum som anges i artikel 21, dock utan 
att detta påverkar medlemsstaternas 
skyldigheter när det gäller de tidsfrister för 
införlivande med nationell lagstiftning och 
för tillämpning av direktivet som anges i 
bilaga V del B.

Direktiv 2002/96/EG, ändrat genom de 
direktiv som anges i bilaga V del A, ska 
upphöra att gälla från och med dagen efter 
det datum som anges i artikel 21, med 
undantag för artikel 5.5, som upphör att 
gälla den […*], dock utan att detta 
påverkar medlemsstaternas skyldigheter 
när det gäller de tidsfrister för införlivande 
med nationell lagstiftning och för 
tillämpning av direktivet som anges i 
bilaga V del B.
* Det datum då de nya skyldigheter som rör 
separat insamling enligt detta direktiv börjar gälla.

Or. en

Motivering

De befintliga minimikraven för separat insamling bör behållas tills de nya skyldigheterna 
börjar gälla. Annars slipper de medlemsstater undan som inte har uppfyllt dessa skyldigheter 
tidigare.

Ändringsförslag 253
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Bilaga I – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimikrav för övervakningen av
transporter av WEEE

Minimikrav för transporter av begagnat 
EEE



AM\809098SV.doc 57/80 PE439.905v01-00

SV

Or. en

Motivering

Transporter av allt begagnat EEE bör övervakas, inte bara sådant som ”misstänks” vara 
WEEE.

Ändringsförslag 254
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En kopia av fakturan och 
köpeavtalet/avtalet om överföring av 
äganderätten för de elektriska och 
elektroniska produkterna, i vilket det ska 
anges att produkterna är avsedda för direkt
återanvändning och fullt fungerande.

a) En kopia av fakturan och 
köpeavtalet/avtalet om överföring av 
äganderätten för de elektriska och 
elektroniska produkterna, i vilket det ska 
anges att produkterna är avsedda för 
återanvändning och

–) fullt fungerande,

–) avsedda för reparation,

–) avsedda för renovering, eller 
transporteras i syfte att göra 
kvalitetssäkringsrelaterade felanalyser 
och felundersökningar som är 
nödvändiga för övervakning efter 
utsläppandet på marknaden. 

Or. en

Motivering

För den gröna ekonomins skull måste reparation och återanvändning av EEE uppmuntras. 
Därför behövs ett regleringssystem som gynnar och underlättar reparering och 
återanvändning av begagnat EEE. Återanvändning i syfte att minimera avfallet är en viktig 
faktor när det gäller WEEE.
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Ändringsförslag 255
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bevis för den bedömning eller testning 
som har gjorts, i form av en kopia av 
resultaten (testningsintyg, funktionsbevis) 
för varje produkt som ingår i sändningen 
och ett protokoll som innehåller den 
dokumentation som avses i punkt 2.

utgår

Or. en

Motivering

För den gröna ekonomins skull måste reparation och återanvändning av EEE uppmuntras. 
Därför behövs ett regleringssystem som gynnar och underlättar reparering och 
återanvändning av begagnat EEE. Återanvändning i syfte att minimera avfallet är en viktig 
faktor när det gäller WEEE.

Ändringsförslag 256
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ett intygande från den som har 
organiserat transporten av de elektriska 
och elektroniska produkterna om att 
ingen av det material eller de produkter 
som ingår i sändningen är avfall i 
enlighet med definitionen i artikel 3.1 i 
direktiv 2008/xx/EG om avfall.

utgår

Or. en

Motivering

För den gröna ekonomins skull måste reparation och återanvändning av EEE uppmuntras. 
Därför behövs ett regleringssystem som gynnar och underlättar reparering och 
återanvändning av begagnat EEE. Återanvändning i syfte att minimera avfallet är en viktig 
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faktor när det gäller WEEE.

Ändringsförslag 257
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Bevis för att förpackningen är tillräcklig 
för att skydda de transporterade 
produkterna från skador under transporten, 
lastningen och lossningen.

d) Bevis för att förpackningen är tillräcklig 
och lasten lämpligt stuvad för att skydda 
de transporterade produkterna från skador 
under transporten, lastningen och 
lossningen.

Or. en

Motivering

Begagnat EEE kan ofta särskiljas från WEEE om lasten är lämpligt stuvad under transporten.

Ändringsförslag 258
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – steg 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det bör utföras funktionstest och test 
beträffande förekomsten av farliga ämnen.
Vilka test som bör utföras beror på vilken 
typ av elektriska och elektroniska 
produkter det är fråga om. För de flesta 
typerna av elektriska och elektroniska 
produkter är det tillräckligt med ett 
funktionstest som inriktas på de viktigaste 
funktionerna.

a) Det ska utföras funktionstest och test 
beträffande förekomsten av farliga ämnen. 
Vilka test som ska utföras beror på vilken 
typ av elektriska och elektroniska 
produkter det är fråga om. För de flesta 
typerna av elektriska och elektroniska 
produkter är det tillräckligt med ett 
funktionstest som inriktas på de viktigaste 
funktionerna.

Or. en
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Motivering

Dessa krav bör vara rättsligt bindande.

Ändringsförslag 259
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 –  steg 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Resultaten av utvärderingen och 
testningen bör dokumenteras.

b) Resultaten av utvärderingen och 
testningen ska dokumenteras.

Or. en

Motivering

Detta krav bör vara rättsligt bindande.

Ändringsförslag 260
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – steg 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Dokumentationen bör fästas på ett säkert 
men inte permanent sätt på den elektriska 
eller elektroniska produkten ifråga (om 
denna är oförpackad) eller på 
förpackningen på ett sådant sätt att 
dokumentationen kan läsas utan att 
förpackningen behöver öppnas.

a) Dokumentationen ska fästas på ett säkert 
men inte permanent sätt på den elektriska 
eller elektroniska produkten ifråga (om 
denna är oförpackad) eller på 
förpackningen på ett sådant sätt att 
dokumentationen kan läsas utan att 
förpackningen behöver öppnas.

Or. en

Motivering

Detta krav bör vara rättsligt bindande.
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Ändringsförslag 261
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – steg 2 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Typ av produkt (produktnamn enligt 
bilaga II och kategori enligt bilaga I till 
direktiv 20xx/xx/EG

– Typ av produkt (produktnamn enligt 
bilaga IB och kategori enligt bilaga IA)

Or. en

Motivering

Rättelse av ändringsförslag 39 från föredraganden, vilket överför en hänvisning som blir 
felaktig på grund av den ändrade hänvisningen från RoHS-direktivet till WEEE. Direktivets 
omfattning bör anges i detta direktiv, och inte i RoHS-direktivet. En vägledande förteckning 
över EEE föreslås också för detta direktiv (bilaga IB), och den bör utgöra referens för 
produktnamn vad gäller detta direktiv, medan bilaga IA innehåller kategorierna.

Ändringsförslag 262
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3  – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver de handlingar som krävs enligt 
punkt 1 ska varje sändning (dvs. varje 
container eller varje lastbil etc.) av 
begagnade elektriska och elektroniska 
produkter åtföljas av följande:

Utöver de handlingar som krävs enligt 
punkterna 1 och 2 ska varje sändning (dvs. 
varje container eller varje lastbil etc.) av 
begagnade elektriska och elektroniska 
produkter åtföljas av följande:

Or. en

Motivering

De handlingar som avses i punkt 1och punkt 2 (dokumentation av testningen) bör båda åtfölja 
sändningen, så att man kan avgöra om produkterna i fråga kan återanvändas eller utgör 
avfall.
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Ändringsförslag 263
Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om de handlingar som krävs enligt 
punkt 1 och 3 saknas eller om 
förpackningen inte uppfyller kraven ska 
medlemsstaternas myndigheter förutsätta 
att det är fråga om farligt WEEE och att 
sändningen är olaglig. I sådana fall ska de 
behöriga myndigheterna underrättas och 
sändningen ska hanteras i enlighet med 
artiklarna 24 och 25 i förordningen om 
transport av avfall. I de flesta sådana fall 
åläggs den som är ansvarig för 
transporten att låta transportera tillbaka 
avfallet till ursprungslandet på egen 
bekostnad och det kan också utmätas 
straffpåföljder. I de medlemsstater där det 
åligger de statliga myndigheterna att 
bevisa att det rör sig om WEEE istället för 
elektriska och elektroniska produkter är 
det sannolikt att det faktum att det saknas 
handlingar eller att förpackningen är 
olämplig leder till förseningar i den 
efterföljande transporten av avfallet 
medan det utförs nödvändiga 
undersökningar beträffande det 
transporterade godsets status.

4. Om de handlingar som krävs enligt 
punkterna 1, 2 och 3 saknas, eller om 
förpackningen inte uppfyller kraven eller 
lasten inte är lämpligt stuvad, vilket 
innehavaren av de transporterade 
produkterna ansvarar för, ska 
medlemsstaternas myndigheter förutsätta 
att det är fråga om farligt WEEE och att 
sändningen är olaglig. I sådana fall ska de 
behöriga myndigheterna underrättas och 
sändningen ska hanteras i enlighet med 
artiklarna 24 och 25 i förordningen om 
transport av avfall.

Or. en

Motivering

Dokumentation enligt alla tre punkterna måste tillhandahållas. Vidare måste lämplig 
förpackning och stuvning av lasten säkerställas. Om något av detta brister ska sändningen 
förutsättas vara avfall. 

En precisering om att bevisbördan ska ligga på innehavaren. 

Alla de relevanta bestämmelserna finns i artiklarna 24 och 25.
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Ändringsförslag 264
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga I A (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IA

Kategorier av elektriska och elektroniska 
produkter som omfattas av detta direktiv

1. Större hushållsapparater
2. Mindre hushållsapparater
3. IT- och telekommunikationsutrustning
4. Hemutrustning
5. Belysningsutrustning
6. Elektriska och elektroniska verktyg 
(med undantag av fasta storskaliga 
industriverktyg)
7. Leksaker samt fritids- och 
sportutrustning
8. Medicintekniska produkter (med
undantag av alla implantat och 
infekterade produkter)
9. Övervaknings- och kontrollinstrument
10. Automatiska varuautomater

Or. en

Motivering

För att direktivets räckvidd ska bli tydlig måste den befintliga förteckningen över kategorier 
som omfattas av lagstiftningen behållas. Om förteckningen togs bort skulle räckvidden bli 
oklarare än i dagsläget. Det tolkningsarbete som kommittén för teknisk anpassning lagt ner 
efter att direktivet antagits skulle bli överflödigt, och därmed skulle rättslig oklarhet uppstå, 
vilket skulle kunna utnyttjas av snålskjutsåkare.
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Ändringsförslag 265
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Bilaga I A (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IA
Kategorier av elektriska och elektroniska 

produkter i enlighet med artikel 11
1. Kylapparater och radiatorer
2. Bildskärmar och monitorer
3. Lampor och belysningsarmaturer
4. Större apparater, med undantag för 
kylapparater, radiatorer, bildskärmar, 
monitorer och lampor
Större apparater är sådana som i princip 
inte kan transporteras eller i princip är 
avsedda att under hela sin livslängd 
stanna på den plats där de installerats.
5. Mindre apparater, med undantag för 
kylapparater, radiatorer, bildskärmar, 
monitorer och lampor 
Mindre apparater är sådana apparater 
som i princip kan transporteras och i 
princip inte är avsedda att under hela sin 
livslängd stanna på den plats där de 
används.

Or. es

Motivering

Det förenklade femkategorisystemet som föredraganden föreslår är mycket bra, men 
belysningsarmaturer bör särskilt anges i kategori 3.



AM\809098SV.doc 65/80 PE439.905v01-00

SV

Ändringsförslag 266
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga I A (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IA

Kategorier av elektriska och elektroniska 
produkter som omfattas av detta direktiv

1. Kylapparater och radiatorer
2. Bildskärmar och monitorer
3. Lampor
4. Större apparater, förutom apparater 
som omfattas av punkt 1, 2, 3 och 6. 
Större apparater som inte kan bäras i 
handen av en person.
5. Mindre apparater, förutom apparater 
som omfattas av punkt 1, 2, 3 och 6. 
Mindre apparater som inte kan bäras i 
handen av en person.
6. Apparater inom informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT)

Or. de

Motivering

Upplägget med fem kategorier skulle medföra stora hinder för utvecklingen av ekodesign 
inom IKT-området. Genom att ge IKT i en egen kategori undviker man att de framsteg inom 
ekodesign som görs i IKT-branschen omintetgörs på grund av att de sammanblandas med 
produkter som vattenkokare och leksaker.
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Ändringsförslag 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Förslag till direktiv
Bilaga I A (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IA

Kategorier av elektriska och elektroniska 
produkter i enlighet med artikel 11

(1) Kylapparater och radiatorer
(2) Separata bildskärmar och monitorer
(3) Lampor
(4) Större apparater med undantag för 
kylapparater och radiatorer, bildskärmar 
och monitorer samt lampor. Större 
apparater är sådana apparater som i 
princip inte kan transporteras eller i 
princip är avsedda att stanna på den plats 
där de används under hela sin livslängd.
(5) Mindre apparater, med undantag för 
kylapparater och radiatorer, bildskärmar 
och monitorer, lampor samt IT- och 
telekommunikationsutrustning. Mindre 
apparater är sådana apparater som i 
princip kan transporteras och i princip 
inte är avsedda att stanna på den plats där 
de används under hela sin livslängd.
(6) Mindre IT- och 
telekommunikationsapparater

Or. en

Motivering

Dessa sex kategorier motsvarar den insamlingspraxis som redan tillämpas i medlemsstaterna, 
och minskningen av antalet kategorier leder till sänkta administrativa kostnader. 
Kategoriseringen tar hänsyn till miljösynpunkter, och målet är att få ut mesta möjliga av 
potentialen för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av olika typer av 
utrustning.
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Ändringsförslag 268
Chris Davies

Förslag till direktiv
Bilaga IB (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IB

Kategorier av elektriska och elektroniska 
produkter som omfattas av detta direktiv

(1) Kylutrustning
(2) Visningsutrustning
(3) Belysningsutrustning
(4) Större apparater
(5) Mindre apparater
(6) IKT-utrustning

Or. en

Motivering

Om man inför IKT som en egen kategori kommer det att främja utformning av utrustning som 
lättare kan återvinnas.

Ändringsförslag 269
Andres Perello Rodriguez

Förslag till direktiv
Bilaga I B (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IB

Icke uttömmande förteckning över 
exempel på produkter som omfattas av 

kategorierna i bilaga IA
1. Kylapparater och radiatorer
– Kylskåp
– Frysar
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– Varuautomater för kylda produkter
– Luftkonditioneringsapparater
– Oljeburna radiatorer och andra 
anordningar för värmeväxling som 
utnyttjar andra värmeöverföringsmedier 
än vatten (t.ex. värmepumpar och 
luftavfuktare)
2. Bildskärmar och monitorer
– Bildskärmar
– Tv-apparater
– Digitala fotoramar
– Monitorer
– Bärbara datorer
– Bärbara datorer
3. Belysningsutrustning
a) Lampor av typen 

 gasurladdningslampor:

– Lågtrycksurladdningslampor: 
fluorescerande (kompakta, rörformade 
och icke rörformade lampor) och icke 
fluorescerande (lågtrycksnatriumlampor, 
lågtryckskvicksilverånglampor)

– Högtrycksurladdningslampor: 
högtrycksnatriumlampor, 
metallhalogenlampor, 
högtryckskvicksilverånglampor, 
xenonlampor,

 speciallampor,

 (O)LED-lampor som passar i äldre 
armaturer (med standarsocklar 
som lämpar sig för byte av lampa).

b) Belysningsarmatur: en anordning som 
fördelar, filtrerar eller transformerar 
ljuset från en eller flera elektriska 
ljuskällor och som omfattar alla delar 
som behövs för att hålla upp, fästa och 
skydda ljuskällorna, men som inte 
omfattar själva ljuskällorna, och där så 
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behövs omfattar hjälpdon med 
anordningar som kopplar dessa till 
matningen.

4. Större apparater
– Större apparater för matlagning och 
annan beredning av livsmedel (t.ex. 
kokplattor, spisar, ugnar mikrovågsugnar, 
fast installerade kaffebryggare) 
– Spisfläktar
– Större rengöringsapparater (t.ex. 
tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner)
– Större uppvärmningsapparater (t.ex. 
stora varmluftsfläktar, elektriska öppna 
spisar, system för uppvärmning av 
marmor och natursten samt andra större 
apparater för uppvärmning av rum, 
sängar och sittmöbler)
– Större apparater för kroppsvård (t.ex. 
solarier, bastuaggregat, massagestolar)
– Större IT- och 
telekommunikationsutrustning (t.ex. 
stordatorer, servrar, fasta 
nätverksinstallationer och -apparater, 
skrivare, kopieringsapparater, 
telefonautomater med myntinkast)
– Större fritids- och sportutrustning (t.ex. 
sportutrustning med elektriska eller 
elektroniska komponenter, spelautomater)
– Större elektriska och elektroniska 
industriverktyg och -maskiner
– Större apparater för alstring eller 
överföring av ström (t.ex. generatorer, 
transformatorer, system för avbrottsfri 
kraftförsörjning, växelriktare)
– Större medicintekniska produkter 
– Större övervaknings- och 
kontrollinstrument
– Större mätinstrument och 
mätutrustning (t.ex. vågar, stationära 
maskiner)
– Större apparater som automatiskt 
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levererar produkter eller enklare tjänster 
(varuautomater, uttagsautomater, 
returautomater, fotoautomater)
5. Mindre apparater
– Mindre apparater för matlagning eller 
annan beredning av livsmedel (t.ex. 
brödrostar, kokplattor, elektriska knivar, 
doppvärmare, skärverktyg)
– Mindre rengöringsapparater (t.ex. 
dammsugare, strykjärn)
– Ventilatorer, luftrenare
– Mindre uppvärmningsapparater (t.ex. 
värmetäcken)
– Klockor, armbandsur och andra 
anordningar för mätning av tid
– Mindre apparater för kroppsvård (t.ex. 
rakapparater, tandborstar, hårtorkar, 
massageapparater)
– Mindre IT- och 
telekommunikationsapparater (t.ex. 
persondatorer, skrivare, miniräknare, 
telefoner, mobiltelefoner, routrar, 
radioapparater, babyvakter, projektorer)
– Kameror
– Hemelektronik (t.ex. radioapparater, 
förstärkare, bilradior, dvd-spelare)
– Musikinstrument och ljudutrustning 
(t.ex. förstärkare, mixerbord, hörlurar 
och högtalare, mikrofoner)
– Leksaker (t.ex. modelljärnvägar och 
modellflygplan)
– Mindre sportutrustning (t.ex. datorer för 
cykling, dykning, löpning, rodd)
– Mindre fritidsutrustning (t.ex. 
spelkonsoler, fiske- och golfutrustning)
– Elektriska och elektroniska verktyg 
inklusive trädgårdsredskap (t.ex. 
borrmaskiner, sågar, pumpar, 
gräsklippare)
– Mindre apparater för alstring eller 
överföring av ström (t.ex. generatorer, 
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batteriladdare, system för avbrottsfri 
kraftförsörjning, omvandlare)
– Mindre medicintekniska produkter 
inklusive veterinärtekniska produkter,
– Mindre övervaknings- och 
kontrollinstrument (t.ex. brandvarnare, 
värmeregulatorer, termostater, 
rörelsedetektorer, anordningar för 
övervakning, fjärrkontroller)
– Mindre mätapparater (t.ex. vågar, 
visningsanordningar, avståndsmätare, 
termometrar)
– Mindre varuautomater

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag berör bara kategori 3.

Ändringsförslag 270
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Bilaga IB (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IB

Kategorier av elektriska och elektroniska 
produkter som omfattas av detta direktiv
1. Kylutrustning
2. Visningsutrustning
3. Belysningsutrustning
4. Större apparater
5. Mindre apparater
6. IKT-utrustning

Or. en
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Motivering

En begränsning till fem kategorier skulle utgöra ett hinder för miljövänlig utformning av IKT 
och står i motsättning till tillverkarens individuella ansvar. Vinsterna med en miljövänlig 
utformning av IKT skulle urholkas om IKT kombineras med produkter som brödrostar, 
leksaker och dammsugare. I syfte att gynna miljövänlig utformning är det viktigt att en egen 
kategori införs för IKT-utrustning.

Ändringsförslag 271
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga I B (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IB
Icke uttömmande förteckning över 

exempel på produkter som omfattas av 
kategorierna i bilaga IA

1. Kylapparater och radiatorer
– Kylskåp
– Frysar
– Apparater som automatiskt levererar 
kalla produkter
– Luftkonditioneringsanläggningar
– Radiatorer som innehåller olja och 
andra anordningar för värmeväxling som 
inbegriper andra värmeöverföringsmedier 
än vatten (t.ex. värmepumpar och 
avfuktningsapparater)
2. Bildskärmar och monitorer
– Bildskärmar
– TV-apparater
– Digitala fotoramar
– Monitorer
3. Lampor
– Lysrör
– Sparlampor
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– Urladdningslampor med hög intensitet, 
inbegripet högtrycksnatriumlampor och 
metallhalogenlampor
– Lågtrycksnatriumlampor
– Lampor med lysdioder (LED)
4. Större apparater
– Större apparater för matlagning och 
annan beredning av livsmedel (t.ex. 
kokplattor, spisar, ugnar, 
mikrovågsugnar, fast installerade 
kaffebryggare) 
– Spisfläktar
– Större rengöringsapparater (t.ex. 
tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner)
– Större värmeapparater (t.ex. stora 
varmluftfläktar, elektriska öppna spisar, 
marmor- och naturstensspisar, 
simhallsuppvärmning, och andra större 
apparater för uppvärmning av rum, 
sängar och sittmöbler)

– Större apparater för kroppsvård (t.ex. 
solarier, bastur, massagestolar)

– Större fritids- och sportutrustning (t.ex. 
sportutrustning med elektriska eller 
elektroniska komponenter, spelautomater)
– Större belysningsarmaturer och 
utrustning för spridning eller kontroll av 
ljus
– Större elektriska och elektroniska 
industriella verktyg och maskiner 
– Större apparater för generering eller 
överföring av ström (t.ex. generatorer, 
transformatorer, system för avbrottsfri 
kraft (UPS-system), växelriktare)
– Större medicinsk utrustning 

– Större övervaknings- och 
kontrollinstrument
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– Större mätapparater och -anordningar 
(t.ex. vågar, stationära maskiner)

– Större apparater som automatiskt 
levererar produkter och enklare tjänster 
(varuautomater, uttagsautomater, 
returautomater, fotoautomater)
5. Mindre apparater
– Mindre apparater för matlagning eller 
annan beredning av livsmedel (t.ex. 
brödrostar, värmeplattor, knivar, 
doppvärmare, skärverktyg)
– Mindre rengöringsapparater (t.ex. 
dammsugare, strykjärn osv.)
– Ventilatorer, luftrenare
– Mindre uppvärmningsapparater (t.ex. 
värmetäcken)
– Klockor och armbandsur och andra 
anordningar för mätning av tid
– Mindre apparater för kroppsvård (t.ex. 
rakapparater, tandborstar, hårtorkar, 
massageapparater)
– Kameror
– Hemutrustning (radioapparater, 
förstärkare, bilradior, DVD-spelare)

– Musikinstrument och musikutrustning 
(t.ex. förstärkare, effektförstärkare, 
mixerbord, mikrofoner)
– Mindre belysningsarmaturer och annan 
utrustning för spridning eller kontroll av 
ljus
– Leksaker (t.ex. tåg, modellflygplan)

– Mindre sportutrustning (t.ex. datorer för 
cykling, dykning, löpning, rodd)

– Mindre fritidsutrustning (t.ex. tv-spel, 
fiske- och golfutrustning)

– Elektriska och elektroniska verktyg 
inklusive trädgårdsredskap (t.ex. 
borrmaskiner, sågar, pumpar, 
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gräsklippare)
– Mindre apparater för generering och 
överföring av ström (t.ex. generatorer, 
laddare, system för avbrottsfri kraft 
(UPS-system), nätaggregat)
– Mindre medicinsk utrustning, inbegripet 
veterinärmedicinsk utrustning

– Mindre övervaknings- och 
kontrollinstrument (t.ex. rökvarnare, 
värmeregulatorer, termostater, 
rörelsedetektorer, 
övervakningsanordningar- och produkter, 
fjärrkontroller)
– Mindre mätapparater (t.ex. vågar, 
visningsanordningar, avståndsmätare, 
termometrar)
– Mindre apparater som automatiskt 
levererar produkter

6. Apparater inom informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT)
– Bärbara datorer
– Notebook-datorer
– Större IT- och 
telekommunikationsutrustning (t.ex. 
stordatorer, servrar, fast installerade 
nätverksanordningar och -apparater, 
skrivare, kopieringsapparater, 
telefonautomater med myntinkast)
– Mindre IT- och 
telekommunikationsutrustning (t.ex. 
persondatorer, skrivare, miniräknare, 
telefoner, mobiltelefoner, routrar, 
radioapparater, babyvakter, projektorer).

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

Förslag till direktiv
Bilaga IB (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IB

Icke uttömmande förteckning över 
exempel på produkter som omfattas av 

kategorierna i bilaga IA (ny)
1. Kylapparater och radiatorer
– Kylskåp
– Frysar
– Varuautomater för kylda produkter
– Luftkonditioneringsapparater
– Oljeburna radiatorer och andra 
anordningar för värmeväxling som 
utnyttjar andra värmeöverföringsmedier 
än vatten (t.ex. värmepumpar och 
luftavfuktare)
2. Separata bildskärmar och monitorer 
– Bildskärmar
– Tv-apparater
– Digitala fotoramar
– Monitorer
3. Lampor
– Lysrör
– Lågenergilampor
– Högtrycksurladdningslampor  inklusive 
högtrycksnatriumlampor och 
metallhalogenlampor
– Lågtrycksnatriumlampor
– Lysdiodlampor
4. Större apparater
– Större apparater för matlagning och 
annan beredning av livsmedel (t.ex. 
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kokplattor, spisar, ugnar, 
mikrovågsugnar, fast installerade 
kaffebryggare) 
– Spisfläktar
– Större rengöringsapparater (t.ex. 
tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner)
– Större uppvärmningsapparater (t.ex. 
stora varmluftsfläktar, elektriska öppna 
spisar, system för uppvärmning av 
marmor och natursten samt andra större 
apparater för uppvärmning av rum, 
sängar och sittmöbler)
– Större apparater för kroppsvård (t.ex. 
solarier, bastuaggregat, massagestolar)
– Större IT- och 
telekommunikationsutrustning (t.ex. 
stordatorer, servrar, fasta
nätverksinstallationer och -apparater, 
skrivare, kopieringsapparater, 
telefonautomater med myntinkast)
– Större fritids- och sportutrustning (t.ex. 
sportutrustning med elektriska eller 
elektroniska komponenter, spelautomater)
– Större belysningsarmaturer och annan 
utrustning för spridning eller kontroll av 
ljus
– Större elektriska och elektroniska 
industriverktyg och -maskiner
– Större apparater för alstring eller 
överföring av ström (t.ex. generatorer, 
transformatorer, system för avbrottsfri 
kraftförsörjning, växelriktare)
– Större medicintekniska produkter 
– Större övervaknings- och 
kontrollinstrument
– Större mätinstrument och 
mätutrustning (t.ex. vågar, stationära 
maskiner)
– Större apparater som automatiskt 
levererar produkter eller enklare tjänster 
(varuautomater, uttagsautomater, 
returautomater, fotoautomater)
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5. Mindre apparater
– Mindre apparater för matlagning eller 
annan beredning av livsmedel (t.ex. 
brödrostar, kokplattor, elektriska knivar, 
doppvärmare, skärverktyg)
– Mindre rengöringsapparater (t.ex. 
dammsugare, strykjärn)
– Ventilatorer, luftrenare
– Mindre uppvärmningsapparater (t.ex. 
värmetäcken)
– Klockor, armbandsur och andra 
anordningar för mätning av tid
– Mindre apparater för kroppsvård (t.ex. 
rakapparater, tandborstar, hårtorkar, 
massageapparater)
– Kameror
– Hemelektronik (t.ex. radioapparater, 
förstärkare, bilradior, dvd-spelare)
– Musikinstrument och ljudutrustning 
(t.ex. förstärkare, mixerbord, hörlurar 
och högtalare, mikrofoner)
– Mindre belysningsarmaturer och annan 
utrustning för spridning eller kontroll av 
ljus
– Leksaker (t.ex. modelljärnvägar, 
modellflygplan)
– Mindre sportutrustning (t.ex. datorer för 
cykling, dykning, löpning, rodd)
– Mindre fritidsutrustning (t.ex. 
spelkonsoler, fiske- och golfutrustning)
– Elektriska och elektroniska verktyg 
inklusive trädgårdsredskap (t.ex. 
borrmaskiner, sågar, pumpar, 
gräsklippare)
– Mindre apparater för alstring eller 
överföring av ström (t.ex. generatorer, 
batteriladdare, system för avbrottsfri 
kraftförsörjning, omvandlare)
– Mindre medicintekniska produkter 
inklusive veterinärtekniska produkter,
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– Mindre övervaknings- och 
kontrollinstrument (t.ex. brandvarnare, 
värmeregulatorer, termostater, 
rörelsedetektorer, anordningar för 
övervakning, fjärrkontroller)
– Mindre mätapparater (t.ex. vågar, 
visningsanordningar, avståndsmätare, 
termometrar)
– Mindre varuautomater
6. Mindre IT- och 
telekommunikationsutrustning
– Bärbara datorer
– Minidatorer
– Mindre IT- och 
telekommunikationsapparater (t.ex. 
persondatorer, skrivare, miniräknare, 
telefoner, mobiltelefoner, routrar, 
radioapparater, babyvakter, projektorer)

Or. en

Motivering

En icke uttömmande förteckning med exempel underlättar indelningen i de sex kategorierna i 
bilaga IA och gör systemet tydligare. Detta bör bidra till ett mer harmoniserat genomförande 
av direktivet.

Ändringsförslag 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 1 – strecksats 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utvändiga elektriska kablar. utgår

Or. de

Motivering

Det separata avlägsnande och den selektiva behandling för utvändiga elektriska kablar som 
anges i bilaga II i förslaget är inte praktisk och inte heller nödvändig för att nå den önskade 
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miljöskyddsnivån.


