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Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning)
(KOM(2008)0810 – C6–0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0810),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0472/2008),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Parlamentet og Rådet om ”Følgerne af 
Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer” (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 192, stk.1, i traktaten om den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

– der henviser til udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Retsudvalget (A7–0000/2010),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Dette direktiv bør omfatte alt elektrisk 
og elektronisk udstyr, der anvendes af 

(10) Dette direktiv bør omfatte alt elektrisk 
og elektronisk udstyr, der anvendes af 
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forbrugerne, og elektrisk og elektronisk 
udstyr til erhvervsmæssig brug. Dette 
direktiv bør ikke berøre sikkerheds- og 
sundhedskrav i fællesskabslovgivningen til 
beskyttelse af aktører, der kommer i 
kontakt med WEEE, eller Fællesskabets 
særlovgivning om affaldshåndtering, 
navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 
om batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer, og 
fællesskabslovgivningen om 
produktdesign, bl.a. Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2005/32/EF om 
rammerne for fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design af energiforbrugende 
produkter og om ændring af Rådets 
direktiv 92/42/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF 
og 2000/55/EF. 

forbrugerne, og elektrisk og elektronisk 
udstyr til erhvervsmæssig brug. Dette 
direktiv bør ikke berøre sikkerheds- og 
sundhedskrav i fællesskabslovgivningen til 
beskyttelse af aktører, der kommer i 
kontakt med WEEE, eller Fællesskabets 
særlovgivning om affaldshåndtering, 
navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 
om batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer, og 
fællesskabslovgivningen om 
produktdesign, bl.a. Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2005/32/EF om 
rammerne for fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design af energiforbrugende 
produkter og om ændring af Rådets 
direktiv 92/42/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF 
og 2000/55/EF. Blandt andet skal faste 
industrielle storanlæg undtages fra 
anvendelsesområdet, eftersom disse er fast 
installeret og anvendes permanent på et 
sted, installeres og demonteres af fagfolk, 
og der dermed er tale om en reguleret 
affaldsstrøm. Endvidere skal fotovoltaiske 
moduler undtages, da disse ligeledes 
anbringes og fjernes af fagfolk og 
bidrager væsentligt til virkeliggørelsen af 
målet om vedvarende energi og dermed til 
en reducering af CO2-emissionerne. 
Derudover har solenergiindustrien 
indgået en frivillig miljøaftale med det 
formål at genanvende 85 % af de 
fotovoltaiske moduler. Kommissionen bør 
kontrollere, om målene i denne aftale nås 
og i givet fald, på baggrund af en rapport, 
lade fotovoltaiske moduler omfatte af 
direktivets anvendelsesområde.

Or. de

Begrundelse

Både de faste anlæg og de fotovoltaiske moduler udgør regulerede affaldsstrømme, og der er 
således ikke nogen risiko for, at disse ikke bortskaffes særskilt og ubehandlet.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med henblik på at nå det fastsatte 
beskyttelsesniveau og de harmoniserede 
miljømålsætninger i EF bør 
medlemsstaterne træffe passende 
foranstaltninger til at minimere 
bortskaffelse af WEEE sammen med 
usorteret husholdningsaffald og nå et højt
niveau for særskilt indsamling af WEEE. 
For at sikre, at medlemsstaterne bestræber 
sig på at indføre effektive 
indsamlingsordninger, bør de pålægges at 
nå et højt niveau for indsamling af WEEE,
dette gælder navnlig udstyr til køling og 
frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser som følge af 
dettes betydelige miljøpåvirkning og i lyset 
af de forpligtelser, som er indeholdt i 
forordning (EF) nr. 2037/2000 og 
forordning (EF) nr. 842/2006  . Data fra 
konsekvensanalysen viser, at 65 % af det 
elektriske og elektroniske udstyr, der 
bringes i omsætning, allerede nu indsamles 
særskilt, men mere end halvdelen af dette 
vil kunne gå tabt som følge af en ukorrekt 
behandling og illegal eksport. Dette 
medfører et tab af værdifulde sekundære 
råmaterialer og miljøforringelser. For at 
undgå dette, er der behov for at fastsætte et 
ambitiøst indsamlingsmål.

(14) Med henblik på at nå det fastsatte 
beskyttelsesniveau og de harmoniserede 
miljømålsætninger i EF bør 
medlemsstaterne træffe passende 
foranstaltninger til at minimere 
bortskaffelse af WEEE sammen med 
usorteret husholdningsaffald og nå et højt 
niveau for særskilt indsamling af WEEE. 
For at sikre, at medlemsstaterne bestræber 
sig på at indføre effektive 
indsamlingsordninger, bør de pålægges at 
nå et højt niveau for indsamling af WEEE, 
dette gælder navnlig udstyr til køling og 
frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser som følge af 
dettes betydelige miljøpåvirkning og i lyset 
af de forpligtelser, som er indeholdt i 
forordning (EF) nr. 2037/2000 og 
forordning (EF) nr. 842/2006. Data fra 
konsekvensanalysen viser, at 65 % af det 
elektriske og elektroniske udstyr, der 
bringes i omsætning, allerede nu indsamles 
særskilt, men mere end halvdelen af dette 
vil kunne gå tabt som følge af en ukorrekt 
behandling og illegal eksport. Dette 
medfører et tab af værdifulde sekundære 
råmaterialer og miljøforringelser. For at 
undgå dette, er der behov for at fastsætte et 
ambitiøst indsamlingsmål. Det er 
derudover af afgørende betydning, at 
medlemsstaterne sikrer overvågning og 
effektiv gennemførelse af direktivet, 
herunder navnlig kontrollen med brugt 
EEE, som overføres fra EU.

Or. de

Begrundelse

Ulovlig overførsel af udstyr kan udelukkende imødegås gennem effektive kontroller fra 
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medlemsstaternes side, som har enekompetence på dette område. 

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Brugere af elektrisk og elektronisk 
udstyr fra private husholdninger bør have 
mulighed for i det mindste at returnere 
WEEE gratis. Det er producenterne, der 
bør som minimum finansiere indsamlingen 
fra indsamlingsstederne samt 
behandlingen, nyttiggørelsen og 
bortskaffelsen af WEEE. Medlemsstaterne 
bør tilskynde producenterne til at overtage 
ejerskabet af indsamlingen af WEEE bl.a. 
ved at finansiere indsamlingen af WEEE i 
den samlede affaldskæde, herunder fra 
private husholdninger, så det undgås, at 
særskilt indsamlet WEEE vil kunne gå tabt 
som følge af en ukorrekt behandling og 
illegal eksport, og for at skabe lige 
konkurrencevilkår ved at harmonisere 
producentfinansieringen i hele EU,
omlægge betalingen for indsamlingen af 
dette affald fra skatteyderne til forbrugerne 
af EEE i overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler. For at fordelene 
ved producentansvarskonceptet kan 
udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt 
producent være ansvarlig for at finansiere 
behandlingen af affald fra producentens 
egne produkter. Den enkelte producent bør 
kunne vælge at opfylde denne forpligtelse 
enten individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning. Hver enkelt producent 
bør i forbindelse med markedsføring af et 
produkt stille en finansiel garanti for at 
forhindre, at omkostningerne ved 
håndtering af WEEE fra »forældreløse« 
produkter påhviler samfundet eller de 
øvrige producenter. Ansvaret for at 
finansiere håndteringen af historisk affald 
bør deles af alle producenter i form af 

(19) Brugere af elektrisk og elektronisk 
udstyr fra private husholdninger bør have 
mulighed for i det mindste at returnere 
WEEE gratis. Det er derfor producenterne, 
der bør finansiere indsamlingen fra 
indsamlingsstederne samt behandlingen, 
nyttiggørelsen og bortskaffelsen af WEEE.
Medlemsstaterne bør tilskynde alle berørte 
aktører, som håndterer WEEE, til at 
bidrage til virkeliggørelsen af direktivets 
mål for at undgå, at særskilt indsamlet 
WEEE bliver genstand for ukorrekt 
behandling eller illegal eksport. For at 
omlægge betalingen for indsamlingen af 
dette affald fra skatteyderne til forbrugerne 
af EEE i overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler, bør 
medlemsstaterne tilskynde producenterne 
til at behandle alt indsamlet WEEE. 
Forbrugerne bærer ansvaret for, at alt 
udtjent EEE afleveres til 
indsamlingssteder for at sikre en korrekt 
behandling heraf. For at fordelene ved 
producentansvarskonceptet kan udnyttes 
bedst muligt, bør hver enkelt producent 
være ansvarlig for at finansiere 
behandlingen af affald fra producentens 
egne produkter. Den enkelte producent bør 
kunne vælge at opfylde denne forpligtelse 
enten individuelt eller ved at deltage i en 
kollektiv ordning. Hver enkelt producent 
bør i forbindelse med markedsføring af et 
produkt stille en finansiel garanti for at 
forhindre, at omkostningerne ved 
håndtering af WEEE fra »forældreløse« 
produkter påhviler samfundet eller de 
øvrige producenter. Ansvaret for at 
finansiere håndteringen af historisk affald 
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kollektive finansieringsordninger, hvortil 
alle producenter, der findes på markedet på 
det tidspunkt, omkostningerne opstår, 
bidrager forholdsmæssigt. Kollektive 
finansieringsordninger bør ikke medføre, at 
niche- og småproducenter og -importører 
og nytilkomne på markedet udelukkes.

bør deles af alle producenter i form af 
kollektive finansieringsordninger, hvortil 
alle producenter, der findes på markedet på 
det tidspunkt, omkostningerne opstår, 
bidrager forholdsmæssigt. Kollektive 
finansieringsordninger bør ikke medføre, at 
niche- og småproducenter og -importører 
og nytilkomne på markedet udelukkes.

Or. de

Begrundelse

Eksisterende og gennemprøvede infrastrukturer bør fortsat varetage indsamlingen af WEEE. 
Finansieringen af indsamlinger direkte fra de enkelte husholdninger har ingen indflydelse på 
udstyrets udformning eller øvrige miljømæssige fordele, og en forskydning af 
ansvarsfordelingen garanterer ikke en øget indsamlingsprocent. Forbrugerens ansvar for, at 
WEEE bortskaffes på korrekt vis, bør ligeledes tages i betragtning.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Producenterne bør gives mulighed 
for på frivillig basis ved salg af nye 
produkter at gøre køberne opmærksomme 
på omkostningerne ved indsamling, 
behandling og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE. Dette er i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse om 
handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, 
bæredygtig produktion og en bæredygtig 
industripolitik, især med hensyn til et 
mere intelligent forbrug og grønne 
offentlige indkøb.

udgår

Or. de

Begrundelse

Omkostningerne i forbindelse med indsamling og behandling bør integreres i produktprisen 
for at skabe et incitament for at reducere disse omkostninger. Standardsatser afspejler 
hverken de faktiske omkostninger ved udtjent WEEE eller et produkts miljøpåvirkning. I sidste 
ende modtager forbrugerne ingen oplysninger om muligheden for genanvendelse og de 
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faktiske behandlingsomkostninger.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26 a) For at mindske de eksisterende 
hindringer for det indre markeds funktion 
bør de administrative omkostninger 
reduceres gennem en standardisering af 
registreringen og rapporteringen og ved at 
forhindre flere gebyrer i forbindelse med 
gentagne registreringer i 
medlemsstaterne. Navnlig bør kravet om 
registrering i hver medlemsstat for at 
kunne bringe EEE på markedet afskaffes, 
og det bør derimod være tilstrækkeligt, at 
der udnævnes en lokal juridisk 
repræsentant. 

Or. de

Begrundelse
Erfaringerne med det gældende WEEE-direktiv har vist, at de forskellige vilkår for 
registrering og rapportering i de 27 medlemsstater har medført for meget bureaukrati og 
uventede omkostninger. Konsekvensanalysen vurderer de unødvendige administrative 
omkostninger til 66 mio. EUR om året. For at det indre marked skal fungere er det derfor 
nødvendigt at fremskynde harmoniseringen af registrerings- og rapporteringskravene samt 
interoperabiliteten mellem de nationale registre. 

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Dette direktiv finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk udstyr, der 
henhører under kategorierne i bilag I  til 
direktiv 20xx/xx/EF (RoHS).

(1) Dette direktiv finder anvendelse på alt 
elektrisk og elektronisk udstyr.

Or. de
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Begrundelse

RoHs og WEEE vedrører forskellige genstande, og derfor bør anvendelsesområderne skilles 
ad. Et såkaldt "åbent" anvendelsesområde indebærer større retssikkerhed, hvilket er et af de 
væsentligste mål med direktivets omarbejdning, da det i princippet omfatter alt EEE. En 
bindende produktfortegnelse, som er baseret på kategorier, skal til stadighed omarbejdes for 
at kunne afspejle de tekniske fremskridt på EEE-markedet.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) faste industrielle storanlæg;

Or. de

Begrundelse

Direktivet har navnlig til formål at indsamle og bortskaffe WEEE på korrekt vis. Faste 
industrielle storanlæg installeres og demonteres af fagfolk. Der er her tale om en reguleret 
affaldsstrøm.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(eb) Fotovoltaiske moduler.

Or. de

Begrundelse

Målet er den miljømæssigt korrekte behandling og genanvendelse af WEEE, hvilket 
garanteres ved, at installation og demontering af fotovoltaiske moduler foretages af fagfolk. 
Der er tale om en reguleret affaldsstrøm. Under deltagelse af størstedelen af fotovoltarik-
producenterne forberedes der endvidere en frivillig miljøaftale om tilbagetagning og 
genanvendelse, som skal undertegnes i 2010 og derefter godkendes af Kommissionen 
(KOM(2002)412). Fotovoltariske moduler yder et betydeligt bidrag til at virkeliggøre målene 
om vedvarende energi og dermed en reducering af CO2-emissionerne.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal senest den 31. 
december 2014 fremlægge en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, som 
undersøger direktivets 
anvendelsesområde, navnlig med henblik 
på at fastslå, hvorvidt de fotovoltaiske 
moduler skal omfattes af 
anvendelsesområdet. Kommissionen skal i 
givet fald udarbejde et forslag på 
baggrund af denne rapport.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at fortage en undersøgelse af anvendelsesområdet efter direktivet udvides 
til at omfatte alt EEE. Derudover skal det undersøges, om PV Cycle´s frivillige miljøaftale, 
som har til formål at genanvende 85 % af de fotovoltaiske moduler, rent faktisk fungerer.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) WEEE klassificeres som affald fra 
private husholdninger eller fra andre 
brugere end private husholdninger. Der 
foretages en opdeling af typer af WEEE i 
disse kategorier. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
18, stk. 3. Denne opdeling vil bl.a. bygge 
på en vurdering af, hvor stor en andel af 
udstyret, der sælges til henholdsvis private 
husholdninger og virksomheder.

udgår
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Or. de

Begrundelse

Producenter kan ikke på forhånd vide, om et produkt, som har dobbelt anvendelse (privat 
eller erhvervsmæssig anvendelse), ender i en husholdning eller en virksomhed. Indsamlingen 
af WEEE fra private husholdninger er for det meste mere omkostningskrævende. Her er der 
risiko for, at produkterne deklareres som ikke-husholdning-WEEE, hvilket indebærer en 
risiko for finansieringen af husholdnings-WEEE. Direktivet bør derfor indeholde en 
bestemmelse og en definition (jf. artikel 3, litra l)

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "elektrisk og elektronisk udstyr", i det 
følgende benævnt "EEE": udstyr, som er 
afhængigt af elektrisk strøm eller 
elektromagnetiske felter for at kunne 
fungere, og udstyr til produktion, 
transmission og måling af elektriske 
strømme og elektromagnetiske felter, som 
henhører under kategorierne i bilag I  til 
direktiv 20xx/xx/EF (RoHS), og som er 
bestemt til brug ved en spænding på højst 
1000 volt for vekselstrøms vedkommende 
og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende

a) "elektrisk og elektronisk udstyr", i det 
følgende benævnt "EEE": udstyr, som er 
afhængigt af elektrisk strøm eller 
elektromagnetiske felter for at kunne 
fungere, og udstyr til produktion, 
transmission og måling af elektriske 
strømme og elektromagnetiske felter, og 
som er bestemt til brug ved en spænding på 
højst 1000 volt for vekselstrøms 
vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms 
vedkommende

Or. de

Begrundelse

Da i princippet alt EEE omfattes af direktivet anvendelsesområde, er det ikke længere 
nødvendigt at henvise til bilag I til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS).

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) » WEEE fra private husholdninger«: 
affald af WEEE fra private husholdninger 

l) »WEEE fra private husholdninger«: 
affald af WEEE fra private husholdninger 
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og fra handel, industri, institutioner og 
andre kilder, som på grund af dets art og 
mængde kan sidestilles med WEEE fra 
private husholdninger

og fra handel, industri, institutioner og 
andre kilder, som på grund af dets art og 
mængde kan sidestilles med WEEE fra 
private husholdninger, samt WEEE, der 
kan anvendes som EEE i såvel private 
husholdninger som i ikke-private 
husholdninger

Or. de

Begrundelse

Producenter kan ikke på forhånd vide, om et produkt, som har dobbelt anvendelse (privat 
eller erhvervsmæssig anvendelse), ender i en husholdning eller en virksomhed. Indsamlingen 
af WEEE fra private husholdninger er for det meste mere omkostningskrævende. Her er der 
risiko for, at produkterne deklareres som ikke-husholdning-WEEE, hvilket indebærer en 
risiko for finansieringen af husholdnings-WEEE.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra s a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sa) "faste industrielle storanlæg": en 
særlig kombination af forskellige store 
industrielle apparater og eventuelt andre 
anordninger, der er samlet, installeret og 
beregnet til at blive anvendt permanent på 
et forudbestemt sted

Or. de

Begrundelse

Denne definition er nødvendig, da disse anlæg ikke vil blive omfattet af anvendelsesområdet. 
Definitionen er i overensstemmelse med begrebet "faste anlæg" i direktiv 2004/108/EF. Faste 
industrielle storanlæg installeres og demonteres af fagfolk. Der er tale om en reguleret 
affaldsstrøm.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra s b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sb) "Fotovoltaiske moduler": 
fotovoltaiske moduler, som er beregnet til 
anvendelse i et system, der er udformet, 
monteret og installeret på et fastsat sted 
med henblik på permanent produktion af 
strøm til offentlige, kommercielle og 
private formål.

Or. de

Begrundelse

Faste fotovoltaiske moduler, der installeres og demonteres af fagfolk, udgør en reguleret 
affaldsstrøm. Den frivillige miljøaftale om tilbagetagning og genanvendelse, som størstedelen 
af producenterne deltager i, garanterer en miljømæssig korrekt behandling. Fotovoltariske 
moduler yder et betydeligt bidrag til at virkeliggøre målene om vedvarende energi og dermed 
en reducering af CO2-emissionerne. Definitionen er nødvendig, da disse anlæg ikke vil blive 
omfattet af anvendelsesområdet. 

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at minimere 
bortskaffelse af WEEE i form af  usorteret 
husholdningsaffald og til at opnå et højt 
niveau for særskilt indsamling af WEEE,
dette gælder bl.a. først og fremmest for 
udstyr til køling og frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser.

(1) Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at minimere 
bortskaffelse af WEEE i form af usorteret 
husholdningsaffald og til at opnå et højt 
niveau for særskilt indsamling af WEEE, 
dette gælder bl.a. først og fremmest for 
udstyr til køling og frysning indeholdende 
ozonlagsnedbrydende stoffer og 
fluorholdige drivhusgasser, samt lamper, 
der indeholder kviksølv.

Or. de
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Begrundelse

Lamper, der indeholder kviksølv, og som på grund af de nye energisparelamper i højere grad 
bringes på markedet, indebærer store miljø- og sundhedsmæssige risici og bør derfor 
ligeledes i langt højere omfang indsamles særskilt.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
producenter eller tredjemand, der handler 
på deres vegne, opnår en 
minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående to år i 
denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016.

(1) Medmindre andet fremgår af artikel 5, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at der opnås
en minimumsindsamlingsprocent på 65 %. 
Indsamlingsprocenten beregnes på 
grundlag af den samlede vægt af WEEE, 
som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 
i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt 
som en procentdel af den gennemsnitlige 
vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der 
er bragt i omsætning i de foregående tre år 
i denne medlemsstat. Denne 
indsamlingsprocent skal opnår hvert år og 
første gang i 2016. Fra 2013 til udgangen 
af 2015 sikrer medlemsstaterne, at der ved 
en identisk beregning opnås en årlig 
minimumsindsamlingsprocent på 45 %.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne skal være ansvarlige for at indsamlingsmålet nås. Producenterne kan ikke 
kontrollere indsamlingen ved hjælp af andre aktører, og det er heller ikke muligt at pålægge 
den enkelte producent et kollektivt nationalt mål. Det er ikke muligt at opnå en forbedret 
indsamling ved hjælp af en ansvarsforskydning. En længere referenceperiode udligner årlige 
udsving og produkternes forskellige levetid bedre. Det er ikke nødvendigt at fastsætte et 
midlertidigt mål, eftersom 4 kg-målet ikke længere er relevant.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Med henblik på at fastslå om 
minimumsindsamlingsprocenten er 
opnået, skal medlemsstaterne sikre, at 
oplysninger om WEEE, der 
- indleveres til indsamlingssteder i 
henhold til artikel 5, stk. 2 a), 
- indleveres til distributører i henhold til 
artikel 5, stk. 2 b), 
- indsamles særskilt af producenter eller 
af tredjemand, som handler på vegne af 
disse, 
- indsamles særskilt på anden vis, 
anmeldes omkostningsfrit til 
medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for, at indsamlingsmålet nås, og de skal anmelde den 
indsamlede mængde WEEE i overensstemmelse med artikel 16, stk. 5. Det er derfor vigtigt, at 
alt separat indsamlet WEEE anmeldes til dem.  Dette gør det ligeledes muligt at overvåge 
affaldsstrømmene bedre.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentets 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede 
indsamlingsprocent og måldato op til 
fornyet overvejelse med henblik på også at 
fastsætte et eventuelt mål for særskilt 

(4) På grundlag af en rapport fra 
Kommissionen tager Europa-Parlamentets 
og Rådet senest den 31. december 2012 
den i stk. 1 omhandlede 
indsamlingsprocent og måldato op til 
fornyet overvejelse med henblik på også at 
fastsætte et eventuelt mål for særskilt 
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indsamling af udstyr til køling og frysning 
om nødvendigt med et opfølgende forslag. 
2002/96/EF (tilpasset)  ny

indsamling af udstyr til køling og frysning 
samt for lamper, der indeholder kviksølv, 
om nødvendigt med et opfølgende forslag. 
2002/96/EF (tilpasset) ny

Or. de

Begrundelse

Lamper, der indeholder kviksølv, såsom især energisparelamper, indebærer en stor miljø- og 
sundhedsmæssig risiko. I øjeblikket bliver indsamlingsmålet for så vidt angår lamper ikke 
nået i alle lande, især da disse ikke vejer ret meget. Af denne årsag og i betragtning af de 
miljømæssige krav bør der indføres et separat indsamlingsmål for disse lamper.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne sikrer, at alt særskilt 
indsamlet WEEE behandles.

(1) Medlemsstaterne sikrer, at alt særskilt 
indsamlet WEEE behandles. 
Kommissionen skal fremme udviklingen 
af harmoniserede standarder for 
indsamling, behandling og genanvendelse 
af WEEE, navnlig ved at engagere Den 
Europæiske 
Standardiseringsorganisation.

Or. de

Begrundelse

Der er endnu ikke oprettet standarder for genanvendelse. Der findes store kvalitetsforskelle 
inden for genanvendelse og dermed også for så vidt angår effektiviteten i forbindelse med 
håndteringen af ressourcer. Forskellige standarder medfører derudover 
konkurrenceforvridning, hvorfor det er nødvendigt at indføre fælles rammebetingelser.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) WEEE, der eksporteres til tredjelande i (2) WEEE, der eksporteres til tredjelande i 
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overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1013/2006 om overførsel af affald, og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1418/2007 af 29. november 2007 om 
eksport til nyttiggørelse af visse typer 
affald, der er opført i bilag III eller IIIA til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke 
er omfattet af OECD-beslutningen om 
kontrol med grænseoverskridende 
overførsel af affald  regnes kun med ved 
konstateringen af, at de i dette direktivs 
artikel 11 fastsatte krav og mål er opfyldt, 
hvis eksportøren kan forelægge bevis for, 
at behandlingen  fandt sted under 
omstændigheder, der svarer til kravene i 
dette direktiv.

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1013/2006 om overførsel af affald, og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1418/2007 af 29. november 2007 om 
eksport til nyttiggørelse af visse typer 
affald, der er opført i bilag III eller IIIA til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke 
er omfattet af OECD-beslutningen om 
kontrol med grænseoverskridende 
overførsel af affald regnes kun med ved 
konstateringen af, at de i dette direktivs 
artikel 11 fastsatte krav og mål er opfyldt, 
hvis eksportøren forud for overførslen kan 
forelægge holdbare beviser for, at 
forberedelsen til genbrug, genanvendelse 
og nyttiggørelse fandt sted under 
omstændigheder, der svarer til kravene i 
dette direktiv. Når forberedelsen til 
genbrug, genanvendelse eller 
nyttiggørelse er tilendebragt, skal det 
bekræftes, at disse betingelser er 
overholdt.

Or. de

Begrundelse
Bevisbyrden skal omfatte forberedelsen til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse for at 
forhindre, at der foretages en behandling uden for EU i henhold til ringere miljømæssige 
standarder og med henblik på at skabe ensartede, internationale konkurrencebetingelser. 
Eksportører skal forud for og efter overførslen forelægge beviser for, at behandlings- og 
nyttiggørelsesstandarderne i modtagerlandet er ligeværdige. En efterfølgende kontrol er ikke 
tilstrækkelig, eftersom behandlingen eventuelt allerede har fundet sted under vilkår, som ikke 
er i overensstemmelse med EU´s standarder.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesbestemmelserne vedtages 
senest [18 måneder efter dagen for 
offentliggørelsen af dette direktiv i Den 
Europæiske Unions Tidende] 
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Or. de

Begrundelse

Med henblik på at skabe den nødvendige retssikkerhed og sikkerhed for gennemførelsen for 
myndigheder og den private sektor kræves der bindende frister for vedtagelsen af 
gennemførelsesbestemmelserne.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) For WEEE, der henhører under kategori 
1 og 4 i bilag -I A

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

– 80 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes

Or. de

Begrundelse
Reduceringen fra ti til fem kategorier svarer til den nuværende praksis og overflødiggør 
unødvendigt bureaukrati. Denne udvikling er også formålstjenlig ud fra et miljømæssigt 
synspunkt, da grupperingen tager hensyn til ligheder i produktsammensætningen og deres 
miljømæssige indvirkning. Lamper og gasudladningslamper kan ikke genbruges, hvorfor der 
ikke kan fastsættes et mål for forberedelse til genbrug.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) For WEEE, der henhører under kategori 
2 i bilag -I A

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

– 70 % skal forberedes med henblik på – 70 % skal forberedes med henblik på 
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genbrug og genanvendes genbrug og genanvendes

Or. de

Begrundelse
Reduceringen fra ti til fem kategorier svarer til den nuværende praksis og overflødiggør 
unødvendigt bureaukrati. Denne udvikling er også formålstjenlig ud fra et miljømæssigt 
synspunkt, da grupperingen tager hensyn til ligheder i produktsammensætningen og deres 
miljømæssige indvirkning. Lamper og gasudladningslamper kan ikke genbruges, hvorfor der 
ikke kan fastsættes et mål for forberedelse til genbrug.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) For WEEE, der henhører under kategori 
5 i bilag -I A

– 75 % skal nyttiggøres, og – 75 % skal nyttiggøres, og

55 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes

– 55 % skal forberedes med henblik på 
genbrug og genanvendes

Or. de

Begrundelse

Reduceringen fra ti til fem kategorier svarer til den nuværende praksis og overflødiggør 
unødvendigt bureaukrati. Denne udvikling er også formålstjenlig ud fra et miljømæssigt 
synspunkt, da grupperingen tager hensyn til ligheder i produktsammensætningen og deres 
miljømæssige indvirkning. Lamper og gasudladningslamper kan ikke genbruges, hvorfor der 
ikke kan fastsættes et mål for forberedelse til genbrug.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) For WEEE, der henhører under 
kategori 3 i bilag -I A
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– 75 % skal nyttiggøres, og
– 50 % skal genanvendes

Or. de

Begrundelse

Reduceringen fra ti til fem kategorier svarer til den nuværende praksis og overflødiggør 
unødvendigt bureaukrati. Denne udvikling er også formålstjenlig ud fra et miljømæssigt 
synspunkt, da grupperingen tager hensyn til ligheder i produktsammensætningen og deres 
miljømæssige indvirkning. Lamper og gasudladningslamper kan ikke genbruges, hvorfor der 
ikke kan fastsættes et mål for forberedelse til genbrug.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) for gasudladningslamper skal 80 %
genanvendes.

Or. de

Begrundelse

Reduceringen fra ti til fem kategorier svarer til den nuværende praksis og overflødiggør 
unødvendigt bureaukrati. Denne udvikling er også formålstjenlig ud fra et miljømæssigt 
synspunkt, da grupperingen tager hensyn til ligheder i produktsammensætningen og deres 
miljømæssige indvirkning. Lamper og gasudladningslamper kan ikke genbruges, hvorfor der 
ikke kan fastsættes et mål for forberedelse til genbrug.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne sikrer, at 
producenterne mindst sørger for 
finansiering af indsamling, behandling, 
nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af 
WEEE fra private husholdninger, afleveret 

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

til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. 

Or. de

Begrundelse
Eksisterende og gennemprøvede infrastrukturer, såsom kommunerne, bør fortsat varetage 
indsamlingen af WEEE. Finansieringen af indsamlinger direkte fra de enkelte husholdninger 
har ingen indflydelse på udstyrets udformning eller øvrige miljømæssige fordele, og en 
forskydning af ansvarsfordelingen garanterer ikke en øget indsamling. Forbrugeren bærer 
også ansvar for, at WEEE bortskaffes på korrekt vis.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Omkostningerne i forbindelse med indsamling og behandling bør integreres i produktprisen 
for at skabe et incitament for at reducere disse omkostninger. Standardsatser afspejler 
hverken de faktiske omkostninger ved udtjent WEEE eller et produkts miljøpåvirkning. I sidste 
ende modtager forbrugerne ingen oplysninger om muligheden for genanvendelse og de 
faktiske behandlingsomkostninger.
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Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

For at undgå unødvendigt bureaukrati og reducere virksomhedernes omkostninger skal det 
være muligt at udveksle oplysninger i elektronisk form. 

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Der skal ikke opbygges nye finansieringssystemer, men derimod blot udveksles oplysninger 
om de finansielle midler. Registrene må ikke selv inddrive gebyrer og sidenhen overføre disse 
på kryds og tværs mellem medlemsstaterne, men skal være indbyrdes kompatible med hensyn 
til udveksling af oplysningerne herom.
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Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en producent, 
som bringer EEE på markedet i en 
medlemsstat, hvor han ikke er etableret, 
kan udnævne en lokal juridisk 
repræsentant, der er etableret i den 
pågældende medlemsstat, som ansvarlig 
for overholdelsen af forpligtelserne i dette 
direktiv. 

Or. de

Begrundelse

Kravet om, at enhver producent skal være registreret i den medlemsstat, hvor han ønsker at 
bringe EEE på markedet, udgør en hindring for det indre marked og en belastning for især 
SMVér. For at gennemføre direktivet i medlemsstaten er det tilstrækkeligt, at der står en i 
denne medlemsstat etableret repræsentant til rådighed, som overtager forpligtelserne i 
direktivet.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Et format med henblik på registreringen 
og rapporteringen fastlægges tillige med 
rapporteringens hyppighed. Formatet til 
registrering og rapportering skal som 
minimum indeholde følgende 
oplysninger:

- oplysninger om mængden af EEE, som 
bringes på det nationale marked,
- produkttype
- mærke
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- kategorier
- garanti, såfremt dette kræves
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 18, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Harmoniseringen af oplysningerne om den mængde produkter, som er blevet bragt på 
markedet, forenkler registreringen for producenterne og gør det muligt for medlemsstaterne 
at sammenligne oplysningerne. Oplysninger om kategori og produkttype er nødvendige for 
nyttiggørelsesformålet i artikel 11 og i visse medlemsstater for garantien. Mærket er vigtigt 
for at kunne gribe ind over for snyltevirksomheder. Harmoniseringen bidrager til, at det indre 
marked fungerer bedre.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 1 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Denne inspektion skal som minimum 
omfatte den anmeldte mængde af EEE, 
som er blevet bragt på markedet med 
henblik på at kontrollere den finansielle 
garantis størrelse i henhold til artikel 12, 
og eksport af WEEE ud af Fællesskabet i 
overensstemmelse med forordningen om 
overførsel af affald og 
behandlingsvirksomheders processer i 
overensstemmelse med direktiv 
2008/xx/EF om affald og bilag II til dette 
direktiv.

Or. de

Begrundelse

Hidtil er der ofte ikke blevet udført strenge kontroller med de mængder, som producenterne 
har angivet. Disse påvirker imidlertid finansieringen og garantierne. 
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne udfører
overvågningen af overførsler af WEEE i 
overensstemmelse med minimumskravene 
til overvågning i bilag I.

(2) Medlemsstaterne garanterer, at
overvågningen af overførsler af brugt 
EEE, som mistænkes for at være WEEE, 
udføres i overensstemmelse med 
minimumskravene i bilag I, og overvåger, 
at overførslen sker i overensstemmelse 
hermed.

Or. de

Begrundelse

Overvågningen skal navnlig koncentreres om udstyr, som fejlagtigt er deklareret som brugte 
varer, men som rent faktisk er WEEE, som i givet fald ikke eller kun under særlige vilkår må 
overføres. 

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag -I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag -IA
Kategorier af udstyr i henhold til artikel 

11
(1) Kølemøbler og radiatorer
(2) Billedskærme og monitorer
(3) Lamper
(4) Store apparater undtagen kølemøbler 
og radiatorer, billedskærme og monitorer 
samt lamper.
Store apparater er alle apparater, som i 
princippet ikke er flytbare, eller som i 
princippet er beregnet til at forblive på 
anvendelsesstedet i hele apparatets levetid
(5) Små apparater undtagen kølemøbler 
og radiatorer, billedskærme og monitorer 



PE430.635v01-00 28/39 PR\807375DA.doc

DA

samt lamper. 
Små apparater er alle apparater, som i 
princippet er flytbare, og som i princippet 
ikke er beregnet til at forblive på 
anvendelsesstedet i hele apparatets levetid

Or. de

Begrundelse

De fem kategorier svarer allerede til den nuværende indsamlingspraksis i medlemsstaterne og 
reduceringen medfører også en formindskelse af de administrative byrder. Grupperingen 
tager højde for miljømæssige synspunkter.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag – 1 B (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG -IB
Ikke-udtømmende liste over eksempler på 
apparater, som omfattes af kategorierne i 

bilag -IA(nyt)
1. Kølemøbler og radiatorer

- køleskabe

- fryseudstyr

- apparater, som automatisk leverer kolde 
produkter

- klimaanlæg

- radiatorer, som indeholder olie og andre 
anordninger til varmeudveksling, der 
indeholder andre varmeoverførselsmedier 
end vand (såsom varmepumper og 
affugtningsanlæg)
2. Billedskærme og monitorer

- billedskærme
- tv-apparater
- digitale fotorammer

- monitorer

- bærbare computere
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- notebook-computere
3. Lamper

- lysstofrør
- kompaktlysstoflamper
- udladningslamper, herunder 
tryknatriumlamper og halogenlamper

- lavtryksnatriumlamper

- LED-lamper
4. Store apparater
- store apparater til madlavning og anden 
behandling af fødevarer (såsom 
kogeplader, bageovne, komfurer, 
mikrobølgeovne, fast installerede 
kaffemaskiner) 

- emhætter

- store rengøringsapparater (såsom 
vaskemaskiner, tørretumblere og 
opvaskemaskiner)

- store varmeapparater (såsom store 
varmeanlæg, elektriske kaminer, marmor-
og naturstensvarmeplader, anlæg til 
opvarmning af swimmingpools samt 
andre store apparater til opvarmning af 
rum, senge og siddemøbler), 

- store apparater til kropspleje (såsom 
solarier, saunaer og massagestole)

- store it- og 
telekommunikationsapparater (såsom 
mainframes, servere, faste 
netværksinstallationer og 
netværksapparater, printere og 
kopimaskiner)
- store sports- og fritidsapparater (såsom 
sportsudstyr med elektriske eller 
elektroniske komponenter og 
spilleautomater)
- store lamper og andre apparater til 
lysspredning eller lysstyring
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- store elektriske og elektroniske 
industriværktøjer og -maskiner 
- store apparater til produktion eller 
overførsel af strøm (såsom generatorer, 
transformatorer, uafbrydelig elforsyning 
(UPS) og vekselrettere) 

- store medicinske apparater 

- store overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter

- store måleapparater og 
måleanordninger (såsom vægte og 
stationære maskiner)
- store apparater til automatisk levering af 
produkter og til automatisk levering af 
simple tjenesteydelser (såsom 
vareautomater, pengeautomater, 
automater til tilbagelevering af emballage 
og fotoautomater)
5. Små apparater
- små apparater til madlavning og anden 
behandling af fødevarer (såsom toastere, 
varmeplader, knive, dyppekogere og 
skæremaskiner)
- små rengøringsmaskiner (såsom 
støvsugere og strygejern m.m.)
- ventilatorer og luftfriskere
- små varmeapparater (såsom 
varmetæpper)
- ure og armbåndsure samt andre 
tidsmålingsapparater
- små apparater til kropspleje (såsom 
barbermaskiner, tandbørster, føntørrere 
og massageapparater)
- små it- og telekommunikationsapparater 
(såsom pc'ere, printere, lommeregnere, 
telefoner, mobiltelefoner, routere, radioer, 
babyalarmer og beamere)
- kameraer
- elektroniske underholdningsapparater 
(såsom radioer, lydforstærkere, bilradioer 
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og DVD-afspillere)
- musikinstrumenter og musikudstyr 
(såsom forstærkere, effektforstærkere, 
mikserpulte og mikrofoner)
- små lamper og andre apparater til 
lysspredning eller lysstyring
- legetøj (såsom modeljernbaner, modelfly 
osv.)
- små sportsapparater (såsom computere 
til cykling, dykning, løb, roning osv.)
- små fritidsapparater (såsom videospil, 
fiskeri- og golfudstyr osv.)
- elektriske og elektroniske værktøjer, 
herunder haveredskaber (såsom 
boremaskiner, save, pumper og 
græsslåmaskiner)
- små apparater til produktion eller 
overførsel af strøm (såsom generatorer, 
ladeapparater, uafbrydelig elforsyning 
(UPS) og elaggregater) 
- små medicinske apparater, herunder 
veterinært udstyr
- små overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter (såsom 
røgalarmer, varmeregulatorer, 
termostater, bevægelsessensorer, 
overvågningsudstyr og -produkter, 
fjernbetjeninger og fjernstyringer)
- små måleapparater (såsom vægte, 
indikationsanordninger, afstandsmålere 
og termometre)
- små apparater til automatisk levering af 
produkter

Or. de

Begrundelse

En ikke-udtømmende liste over eksempler har til formål at lette indgrupperingen i de fem 
kategorier i bilag -IA samt bidrage til forståelsen heraf. Dette skal lette den harmoniserede 
gennemførelse af direktivet.



PE430.635v01-00 32/39 PR\807375DA.doc

DA

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumskrav til overvågning af
overførsler af WEEE

Minimumskrav til overførsler af brugt 
EEE, som mistænkes for at være WEEE

Or. de

Begrundelse

Bilag I omhandler mindstekravene og dokumentationskravene for indehavere, som overfører 
brugte apparater. Derfor bør overskriften henvise hertil. Der er tale om en præcisering.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – nr. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra a) og litra b) finder ikke anvendelse, 
hvis det brugte EEE overføres som en 
samlet forsendelse af defekte produkter til 
reparation hos producenten inden for 
rammerne af garantien og med det 
formål, at det returneres til genbrug.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med affaldshierarkiet bør genbrug af produkter støttes. Det bør derfor 
være tilladt at overføre beskadigede garantiprodukter til reparation. Forsendelsesvilkårene 
for ikke-funktionsdygtige produkter skal være restriktiv med henblik på at forhindre, at WEEE 
sendes under påskud om reparation. 
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Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – nr. 2 - trin 2 - litra b - led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Der er ikke tale om en teknisk ændring som følge af det åbne anvendelsesområde for 
direktivets artikel 2, hvorfor det er ufornødent at henvise til RoHS.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Dokumenterne i henhold til punkt 1 og dokumenterne i henhold til punkt 3 skal ubetinget 
ledsage forsendelsen for at gøre det muligt at kontrollere, hvorvidt der er tale om et produkt, 
der kan genbruges, eller WEEE.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I mangel af passende dokumentation (4) Såfremt indehaveren af det apparat, 
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som påkrævet i punkt 1 og 3 og egnet 
emballage antager medlemsstatens 
myndigheder, at en genstand er farligt 
WEEE, og at en forsendelse udgør en 
illegal overførsel. Under disse 
omstændigheder informeres de relevante 
kompetente myndigheder, og forsendelsen 
håndteres i overensstemmelse med artikel 
24 og 25 i forordningen om overførsel af 
affald. I de fleste tilfælde vil de ansvarlige 
for overførslen skulle tilbagetage affaldet 
til afsenderlandet for egen regning, og de 
kan pådrage sig et strafferetligt ansvar. I 
medlemsstater, hvor det påhviler de 
statslige myndigheder at bevise, at 
genstandene er WEEE og ikke elektrisk
og elektronisk udstyr, vil mangler i den 
passende dokumentation og emballage 
sandsynligvis føre til, at den videre 
transport af affaldet forsinkes, medens 
den nødvendige efterforskning udføres 
med henblik på at fastslå status for de 
overførte genstande.

som skal sendes, ikke forelægger den i 
punkt 1 og 3 påkrævede passende 
dokumentation og ikke anvender en egnet 
emballage, antager medlemsstatens 
myndigheder, at en genstand er farligt 
WEEE, og at en forsendelse udgør en 
illegal overførsel. Under disse 
omstændigheder informeres de relevante 
kompetente myndigheder, og forsendelsen 
håndteres i overensstemmelse med artikel 
24 og 25 i forordningen om overførsel af 
affald.

Or. de

Begrundelse

Der er tale om en præcisering af, at bevisbyrden påhviler indehaveren. Tredje og fjerde 
punktum indeholder ingen bestemmelse. Bestemmelsen følger i artikel 24 og artikel 25 i 
forordningen om overførsel af affald, hvortil der henvises. Derudover bestemmer bilag I, at 
bevisbyrden påhviler indehaveren af genstanden, hvilket fjerde punktum ikke skal så tvivl om.



PR\807375DA.doc 35/39 PE430.635v01-00

DA

BEGRUNDELSE

WEEE udgør den hurtigst stigende affaldsstrøm i EU. Dette stiller os over for mange 
forskellige udfordringer. For det første skal vi tage de miljø- og sundhedsmæssige 
konsekvenser i betragtning, når disse apparater håndteres forkert eller bortskaffes, og for det 
andet udgør tabet af råmaterialer et stort problem. Den effektive og innovative omgang med 
energi, materialer og ressourcer udgør et centralt spørgsmål i den globale økonomi. En øget 
indsamling og en korrekt håndtering i overensstemmelse med direktivet udgør derfor en stor 
udfordring.

Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse1 bliver 85 % af det elektroniske affald allerede 
indsamlet i dag. Sammenligner man den indsamlede mængde med antallet af apparater, der 
bringes på markedet, bliver 65 % af de apparater, der bliver solgt, efterfølgende indsamlet 
igen. Disse mængdeangivelser indberettes imidlertid ikke til myndighederne og bliver for en 
stor dels vedkommende ej heller behandlet korrekt: Kun 33 % af WEEE indberettes, 
indsamles og behandles officielt i overensstemmelse med kravene i direktivet. Udfordringen i 
denne omarbejdning består således i at øge denne andel. 

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at sætte ind på flere områder for at forhindre, at 
WEEE ikke bortskaffes på behørig vis.

Ulovlig overførsel

Indsatsen for at undgå ulovlige overførsler bør indledes af medlemsstaterne. Det påhviler 
disse at sørge for implementeringen, og navnlig gennemførelsen af og kontrollen med 
direktivet. Hidtil har der fundet en omfattende ulovlig overførsel af affald sted til lande uden 
for EU. Alt for ofte bliver WEEE-produkter fejlagtigt angivet som værende brugte, men 
funktionsdygtige produkter, og som sådan transporteret ud af EU. Ved hjælp af dette direktiv 
skal det derfor blive lettere at skelne mellem WEEE og brugte varer. Toldmyndighederne får 
således et praktisk instrument, hvormed de kan gennemføre effektive kontroller. Derfor er det 
også vigtigt at henvise til, at det påhviler eksportøren at føre bevis for, at der ikke er tale om 
WEEE. Medlemsstaterne er imidlertid nødt til at gennemføre flere havne- og 
toldgrænsekontroller. Eftersom omfanget af ulovlige overførsler for tiden er betydeligt, må 
medlemsstaterne leve op til det ansvar, som tydeligt ligger hos dem, og sørge for, at direktivet 
også virkelig gennemføres.

Indsamlingsprocent

Indsamlingsprocenten spiller en anden vigtig rolle for, at der kan gennemføres en korrekt 
behandling i henhold til direktivet og den ulovlige eksport reduceres. En stor andel af særskilt 
indsamlede affald gør det muligt at holde affaldsstrømmene inden for EU og gennemføre en 
behandling eller forberede affaldet til genbrug. Det er derfor af stor betydning at have et 
ambitiøst indsamlingsmål. 

Det hidtil gældende mål på 4 kg. pr. indbygger og år blev opfyldt i visse medlemsstater, og 

                                               
1 Konsekvensanalyse KOM(2008)210
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nogle lande har endda opnået en langt højere indsamlingsprocent. Andre lande har imidlertid 
været langt fra at opnå dette mål i 2005 og 2006. Opgaven med på enhver tænkelig vis at 
opfylde en høj indsamlingsprocent påhviler entydigt medlemsstaterne. Det påhviler 
Kommissionen at overvåge, at indsamlingsmålene overholdes. Det hidtidige indsamlingsmål 
på 4 kg. pr. indbygger og år afspejler ikke de forskellige forhold i de enkelte medlemsstater –
en medlemsstat har f.eks. allerede i 2006 indsamlet mere end det tredobbelte. For andre 
medlemsstater, som kun bringer ganske få mængder EEE på markedet, og hvis markeder ikke 
er mættede, er det imidlertid umuligt at opnå det gamle indsamlingsmål. Derfor er det mere 
passende at operere med et indsamlingsmål, som er procentuelt i forhold til den mængde 
produkter, som er blevet bragt på markedet inden for en given periode. Dette vil afspejle de 
enkelte nationale forhold mere korrekt.

Derudover er det nødvendigt at fastsætte et midlertidigt mål, eftersom et procentuelt mål først 
ville gælde efter 2016. Et midlertidigt mål gør det ligeledes muligt at nærme sig det ambitiøse 
indsamlingsmål gradvist. Ifølge ordføreren er et ambitiøst indsamlingsmål af stor betydning, 
idet det skal bidrage til at tilskynde medlemsstaterne til at begrænse de store mængder, som 
hidtil har været i omløb uden for "WEEE-systemet". I denne forbindelse har medlemsstaterne 
flere muligheder. Mulighederne spænder fra at begrænse kredsen af aktører, som må indsamle 
WEEE, til at øge antallet af indsamlingssteder eller pålægge producenterne en forpligtelse til 
at oprette systemer, der skal tilskynde forbrugerne til at tilbagelevere WEEE. De nationale 
affaldsmarkeder er yderst forskelligt opbygget, hvorfor dette direktiv ikke skal gribe ind i de 
nationale strukturer. Et udgangspunkt her er den klare bestemmelse i direktivet om, at alle 
aktører, som indsamler WEEE, skal indberette den indsamlede mænge til medlemsstaten. 
Dette skal gøre det muligt at forbedre overvågningen af affaldsstrømmene. Formålet med at 
forlænge referenceperioden til tre år er at gøre det lettere at udjævne markedsudsving og også 
tage større hensyn til markeder, der endnu ikke er mættede. Derudover skal det også af 
miljøhensyn tilstræbes at opnå en større indsamlingsprocent af særskilt indsamlede 
fryseapparater og køleskabe samt kviksølvholdige lamper, og Kommissionen bør i givet fald 
også foreslå en separat indsamlingsprocent for disse produkter. På sigt skal der herigennem 
lægges vægt på de mest miljørelevante produkter, såsom gasudladningslamper og CFC-
holdige produkter, som hidtil ikke har været adskilt fra den samlede indsamlingsprocent.

Det er imidlertid også vigtigt – og ikke blot af miljøhensyn – at producenterne påtager sig et 
ansvar. Dette burde også være i deres egen interesse. Gennem tilbagelevering af WEEE 
vinder de værdifulde sekundære råstoffer tilbage. I øjeblikket er der værdiholdigt udstyr, der 
ikke når tilbage producenterne, hvilket burde tilskynde disse til at arbejde med 
forbrugerincitamenter for at få forbrugerne til at levere WEEE tilbage til producenterne. 
Producentansvar kræver innovation og bidrager dermed på sigt til at sikre konkurrenceevnen.

Ansvaret for at nå indsamlingsmålet

Når medlemsstaterne i stedet for producenterne får ansvaret for, at indsamlingsmålet opfyldes, 
betyder det ikke nogen mindskelse af producentansvaret - tværtimod. I og med at det retlige 
ansvar for, at indsamlingsmålet opfyldes, udelukkende påhviler producenterne, kan det ikke 
forventes, at der kan opnås en mærkbar højere indsamlingsprocent. Ganske vist påhviler der 
producenterne i kraft af deres producentansvar også et stort ansvar for indsamlingen af 
WEEE. Dog kan de ikke sørge for dette alene. Det er påviseligt, at den samlede 
forekommende mængde WEEE ikke tilføres de producentfinansierede indsamlingssystemer. 
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Producenterne er ikke længere i besiddelse af produkterne på det tidspunkt, hvor de bliver til 
affald. Bortset fra ordninger, der tilskynder til tilbagelevering, har de ingen mulighed for at 
pålægge andre aktører (såsom skrothandlere) at levere produkterne tilbage. Skulle 
producenterne pålægges det retlige ansvar for at opfylde indsamlingsmålet, måtte de følgelig 
også overtage ansvaret for selve indsamlingen. Til indblanding i de enkelte nationale 
affaldsordninger findes der imidlertid ikke lige netop nogen dækkende EU-kompetence. 
Eksisterende og gennemprøvede infrastrukturer skal fortsat kunne varetage indsamlingen. 
Desuden er det ikke til at se, hvorledes det retligt skal kunne pålægges den enkelte producent 
at opfylde et kollektivt nationalt mål. Det er snarere op til medlemsstaterne med alle til 
rådighed stående midler at opnå en ambitiøs indsamling. At dette er muligt, viser de 
indsamlingsprocenter, der allerede er opnået i nogle lande.

Forbrugeransvar

Også forbrugerne bærer en væsentlig del af ansvaret for, at WEEE bortskaffes på korrekt vis. 
Alt for meget udstyr ligger enten glemt og ubenyttet i skuffer eller bortskaffes ukorrekt med 
husholdningsaffaldet. Tilskyndende ordninger fra producenternes side kan sikkert i den 
forbindelse bidrage til, at forbrugerne håndterer deres udstyr korrekt. Samtidig har de dog selv 
et ansvar for at levere udstyret tilbage til indsamlingssteder eller til distributører. Dette ansvar 
kan og skal forbrugerne ikke frigøres fra. I den sammenhæng kan det heller ikke accepteres at 
finansiere indsamlingen ved forbrugernes dør. På den måde ville der også blive grebet ind de 
gennemprøvede indsamlingsstrukturer, såsom kommunernes, uden at man af den grund kan 
regne med øgede miljøfordele, dvs. at der altså findes mindre mængder WEEE uden for det 
officielle indsamlingssystem. 

Registrering

De første år efter direktivets ikrafttræden har vist, at direktivets forskelligartede anvendelse i 
medlemsstaterne til dels har forårsaget store bureaukratiske gener og dermed også udgifter. 
Disse udgør en betydelig hindring for det frie indre marked. Ifølge Kommissionens 
konsekvensanalyse1 er der her mulighed for at spare udgifter på 66 mio. EUR om året. Dette 
gælder især, hvad angår de forskellige betingelser for registrering i medlemsstaterne. 
Bestemmelserne om rapporteringskravene er ligeledes yderst forskellige i medlemsstaterne. 
Af denne grund bør Kommissionens forslag om, at udvekslingen af oplysninger skal lettes 
ved hjælp af interoperabilitet, hilses velkommen. Dette skal endog videreudvikles, idet det 
skal være muligt at foretage registrering via internettet. Interoperabiliteten mellem registrene 
forhindrer også, at der pålægges gebyrer flere gange, og at producenten ikke længere belastes 
heraf. Denne harmonisering af registrerings- og rapporteringsformater vil indebære en 
væsentlig reducering af de administrative udgifter og føre til en mere ensartet anvendelse af 
direktivet. I denne sammenhæng er det vigtigt, at medlemsstaternes oplysningsgrundlag 
harmoniseres, idet de nationale oplysninger på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig 
sammenlignelige. F.eks. foretages beregningen af vægten forskelligt i medlemsstaterne. Den 
omstændighed, at mange medlemsstater kræver, at en producent er etableret i medlemsstaten 
for at kunne bringe varer på markedet, udgør en hindring for det indre marked, som 
nødvendigvis må fjernes. Det bør være tilstrækkeligt, at der udnævnes en repræsentant, som 
er etableret i medlemsstaten. Garantien for, at de forpligtelser, som direktivet pålægger 
producenterne, bliver gennemført, sikres fortsat gennem medlemsstaternes myndigheder, og 
                                               
1 Konsekvensanalyse KOM(2008)0810.



PE430.635v01-00 38/39 PR\807375DA.doc

DA

navnlig SMV'erne belastes mindre.

Udstyrskategorier

En reducering af de hidtidige 10 kategorier til nu fem kategorier udgør endnu en forenkling. 
Dette er i overensstemmelse med den nuværende praksis og overflødiggør unødvendigt 
bureaukrati. Kategorierne fastsættes ud fra miljømæssige hensyn, idet der ved grupperingen 
tages hensyn til ligheder i produktsammensætningen samt produkternes miljømæssige 
indvirkninger. Kategorierne er ikke længere relevante for anvendelsesområdet, men kun for 
nyttiggørelses-, genvindings- og genanvendelsesniveauet. 

Anvendelsesområde

Erfaringerne med direktivet har vist, at medlemsstaterne fortolker og anvender 
anvendelsesområdet yderst forskelligt. Det er således ikke længere indgrupperingen i enkelte 
kategorier der skal være afgørende for, hvorvidt et apparat skal opfylde direktivets krav –
derimod skal alt WEEE i princippet være omfattet af anvendelsesområdet. Dette er i 
overensstemmelse med et yderst vigtigt formål med direktivets omarbejdning: at skabe 
juridisk klarhed. Undtagelserne fra anvendelsesområdet skal være fastlagt af lovgiver i selve 
direktivet. En udtømmende produktfortegnelse er derimod ikke tilfredsstillende, eftersom 
EEE-sektoren er et marked i hurtig udvikling, hvilket ville kræve en konstant revision af 
direktivet, som alligevel aldrig ville være helt aktuelt.

Produkter med dobbelt anvendelse

Der er ligeledes tale om en yderligere præcisering for så vidt angår produkter med dobbelt 
anvendelse. Produkter, der såvel kan anvendes privat som erhvervsmæssigt, volder i dag 
problemer ved inddelingen i B2C-produkter (business-to-comsumer) og B2B-produkter 
(business-to-business). Ved mange produkter kan det ikke forudses, om de ender hos en 
forbruger eller hos en erhvervsdrivende. Indsamlingen af WEEE fra private husholdninger er 
imidlertid for det meste mere omkostningskrævende. Her er der risiko for, at produkterne 
deklareres som ikke-husholdnings-WEEE, hvilket indebærer en risiko for finansieringen af 
husholdnings-WEEE. Det er derfor nødvendigt, at lovgiver indfører mere enkle og tydelige 
bestemmelser.

Standarder for indsamling, behandling og genanvendelse

Der er i dag store kvalitetsforskelle i forbindelse med indsamlingen, behandlingen og 
genanvendelsen af WEEE. Af hensyn til miljøet er det nødvendigt, at der omgåendes vedtages 
foranstaltninger på dette område. Ukorrekt indsamling, behandling og genanvendelse har 
alvorlige konsekvenser for miljøet. Dertil kommer, at kvalitetsforskellene vanskeliggør 
konkurrencen. Dette kan modvirkes ved hjælp af standarder inden for indsamling, behandling 
og genanvendelse. Det har fortsat vist sig, at visse medlemsstater endnu ikke råder over et 
tilstrækkeligt antal genanvendelsesanlæg, og at den frie konkurrence til dels hindres af 
kollektive indsamlingssystemer. 

Budgetoverslag

Producenten skal indregne de udgifter, som opstår i forbindelse med indsamling og 
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behandling, i produktprisen. Dette skal tilskynde ham til at reducere disse udgifter. 
Udifferentierede standardgebyrer for forskellige produkter inden for samme produktklasse –
således som det ses i de lande, hvor sådanne udgifter er blevet opført som ekstraomkostninger 
– giver ikke forbrugeren oplysninger om de faktiske genanvendelses- og 
behandlingsomkostninger. Standardsatser afspejler hverken de faktiske omkostninger ved 
udtjent WEEE eller et produkts miljøpåvirkning. Derudover tages der i de angivne 
omkostninger ikke hensyn til apparater, som efter endt brug har en positiv værdi. Instrumentet 
har som en konsekvens heraf vist sig at være ineffektivt, når det drejer sig om at give 
forbrugeren oplysninger om et produkts genanvendelighed. 

Formålet med de foreslåede ændringer er at opnå en højere særskilt indsamlingsprocent, 
reducere tabet af WEEE inden for WEEE-systemet, undgå ulovlig udførsel og derudover 
sørge for, at WEEE behandles på et tilsvarende højt niveau. Endvidere skal de hidtidige 
nationale bureaukratiske krav mindskes, således at hindringerne for det indre marked fjernes.


