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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden uit het basisbesluit 
overgenomen tekstdelen die in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar 
door het Parlement worden geamendeerd, in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de tekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
(COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0810),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0472/2008),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad "Gevolgen 
van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele 
besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0000/2010),

1. keurt onderstaand standpunt in eerste lezing goed;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle door consumenten gebruikte 
elektrische en elektronische apparaten 
alsook op voor bedrijfsmatig gebruik 
bedoelde elektrische en elektronische 
apparaten. Deze richtlijn dient te gelden 

(10) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle door consumenten gebruikte 
elektrische en elektronische apparaten 
alsook op voor bedrijfsmatig gebruik 
bedoelde elektrische en elektronische 
apparaten. Deze richtlijn dient te gelden 
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zonder afbreuk te doen aan de 
Gemeenschapswetgeving betreffende 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften 
ter bescherming van eenieder die in contact 
komt met AEEA, aan de specifieke 
Gemeenschapswetgeving betreffende 
afvalbeheer, in het bijzonder Richtlijn 
2006/66/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 september 2006 inzake 
batterijen en accu's alsook afgedankte 
batterijen en accu's, en aan de 
Gemeenschapswetgeving betreffende 
productontwerp, in het bijzonder Richtlijn 
2005/32/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de totstandbrenging 
van een kader voor het vaststellen van 
eisen inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en tot 
wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de 
Raad en de Richtlijnen 96/57/EG en 
2000/55/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. 

zonder afbreuk te doen aan de 
Gemeenschapswetgeving betreffende 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften 
ter bescherming van eenieder die in contact 
komt met AEEA, aan de specifieke 
Gemeenschapswetgeving betreffende 
afvalbeheer, in het bijzonder Richtlijn 
2006/66/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 september 2006 inzake 
batterijen en accu's alsook afgedankte 
batterijen en accu's, en aan de 
Gemeenschapswetgeving betreffende 
productontwerp, in het bijzonder Richtlijn 
2005/32/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de totstandbrenging 
van een kader voor het vaststellen van 
eisen inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en tot 
wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de 
Raad en de Richtlijnen 96/57/EG en 
2000/55/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Buiten het toepassingsgebied 
dienen onder andere vaste grote 
industriële installaties te vallen, daar deze 
vast geïnstalleerd zijn en permanent op 
één locatie worden geëxploiteerd, door 
vaklieden worden opgebouwd en 
afgebroken en derhalve sprake is van een 
geregelde afvalstroom. Voorts moeten 
fotovoltaïsche modules worden 
uitgesloten, die eveneens door vaklieden 
worden geïnstalleerd en een aanzienlijke 
bijdrage leveren tot de verwezenlijking 
van de doelstelling inzake hernieuwbare 
energiebronnen en aldus tot een 
vermindering van de CO2-uitstoot. 
Bovendien heeft de zonnencellenindustrie 
een vrijwillig milieuconvenant gesloten 
met als doel 85% van de fotovoltaïsche 
modules te recyclen. De Commissie dient 
na te gaan of dit convenant tot 
dienovereenkomstige resultaten leidt en 
eventueel op grond van een verslag de 
fotovoltaïsche modules onder het 
toepassingsgebied van de richtlijn op te 
nemen.

Or. de
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Motivering

Zowel de vaste installaties als de fotovoltaïsche modules zorgen voor geregelde afvalstromen 
waarbij geen risico bestaat dat zij niet gescheiden en onbehandeld worden verwerkt.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om in de Gemeenschap het 
vastgestelde beschermingsniveau en de 
geharmoniseerde milieudoelstellingen te 
bereiken, dienen de lidstaten passende 
maatregelen te treffen om de samen met 
het ongesorteerd stedelijk afval te 
verwijderen AEEA tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken. Om te waarborgen dat de 
lidstaten doelmatige inzamelingssystemen 
opzetten, dient te worden verlangd dat zij 
een hoog inzamelingsniveau van AEEA 
bereiken, met name voor koel- en 
diepvriesapparatuur die ozonafbrekende 
stoffen en gefluoreerde broeikasgassen 
bevat, gezien de grote milieueffecten van 
die stoffen en gezien de verplichtingen uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 2037/2000 en Verordening (EG) 
nr. 842/2006. Uit gegevens in de 
effectbeoordeling blijkt dat nu reeds 65%
van de op de markt gebrachte elektrische 
en elektronische apparatuur gescheiden 
wordt ingezameld, maar dat meer dan de 
helft daarvan wellicht op niet-conforme 
wijze wordt verwerkt of illegaal wordt 
geëxporteerd. Dat resulteert in 
milieuschade en in het verloren gaan van 
kostbare secundaire grondstoffen. Om dit 
te vermijden, moet een ambitieus 
inzamelingsstreefcijfer worden vastgesteld.

(14) Om in de Gemeenschap het 
vastgestelde beschermingsniveau en de 
geharmoniseerde milieudoelstellingen te 
bereiken, dienen de lidstaten passende 
maatregelen te treffen om de samen met 
het ongesorteerd stedelijk afval te 
verwijderen AEEA tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken. Om te waarborgen dat de 
lidstaten doelmatige inzamelingssystemen 
opzetten, dient te worden verlangd dat zij 
een hoog inzamelingsniveau van AEEA 
bereiken, met name voor koel- en 
diepvriesapparatuur die ozonafbrekende 
stoffen en gefluoreerde broeikasgassen 
bevat, gezien de grote milieueffecten van 
die stoffen en gezien de verplichtingen uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 2037/2000 en Verordening (EG) 
nr. 842/2006. Uit gegevens in de 
effectbeoordeling blijkt dat nu reeds 65%
van de op de markt gebrachte elektrische 
en elektronische apparatuur gescheiden 
wordt ingezameld, maar dat meer dan de 
helft daarvan wellicht op niet-conforme 
wijze wordt verwerkt of illegaal wordt 
geëxporteerd. Dat resulteert in 
milieuschade en in het verloren gaan van 
kostbare secundaire grondstoffen. Om dit 
te vermijden, moet een ambitieus 
inzamelingsstreefcijfer worden vastgesteld. 
Bovendien is het van fundamenteel 
belang dat de lidstaten voor de controle en 
efficiënte naleving van de richtlijn 
zorgen; dit geldt ook voor de controle op 
gebruikte elektrische en elektronische 
apparatuur, die uit de EU wordt 
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overgebracht.

Or. de

Motivering

De illegale overbrenging van apparatuur kan slechts worden tegengegaan middels efficiënte 
controles van de lidstaten, die over de exclusieve bevoegdheid op dit gebied beschikken.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA ten minste kosteloos in 
te leveren. De producenten dienen ten 
minste de inzameling door 
inzamelingsfaciliteiten, en de verwerking, 
nuttige toepassing en verwijdering van 
AEEA te financieren. De lidstaten dienen 
de producenten aan te sporen om de 
volledige verantwoordelijkheid voor de 
inzameling van AEEA op te nemen, met 
name door de financiering van de 
inzameling van AEEA in de hele 
afvalketen met inbegrip van de 
particuliere huishoudens, teneinde ervoor 
te zorgen dat gescheiden ingezamelde 
AEEA niet op onjuiste wijze wordt 
verwerkt of illegaal wordt geëxporteerd, 
dat uniforme concurrentievoorwaarden 
tot stand worden gebracht via een 
harmonisatie van de 
producentenfinanciering in de hele EU,
en dat de kosten voor de inzameling van 
deze afvalstoffen - overeenkomstig het 
beginsel dat de vervuiler betaalt - worden 
verlegd van de belastingbetaler in het 
algemeen naar de consument van EEA. 
Een optimale toepassing van het beginsel 
producentenverantwoordelijkheid vereist 
dat elke producent verantwoordelijk is voor 
de financiering van het beheer van het 
afval van zijn eigen producten. De 
producent dient te kunnen kiezen om hetzij 

(19) Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur in particuliere 
huishoudens dienen de mogelijkheid te 
hebben hun AEEA ten minste kosteloos in 
te leveren. De producenten dienen 
derhalve de inzameling door 
inzamelingsfaciliteiten, en de verwerking, 
nuttige toepassing en verwijdering van 
AEEA te financieren. De lidstaten dienen 
alle betrokkenen in de omgang met AEEA 
ertoe aan te sporen tot de verwezenlijking 
van de doelstelling van de richtlijn bij te 
dragen teneinde ervoor te zorgen dat 
gescheiden ingezamelde AEEA niet op 
onjuiste wijze wordt verwerkt of illegaal 
wordt geëxporteerd. Opdat de kosten voor 
de inzameling van deze afvalstoffen -
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt - worden verlegd van de 
belastingbetaler in het algemeen naar de 
consument van EEA, dienen de lidstaten de 
producenten aan te sporen om alle 
ingezamelde AEEA te behandelen. De 
consumenten hebben de 
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat 
EEA aan het einde van haar levensduur 
naar inzamelingsplaatsen wordt gebracht, 
opdat zij volgens de voorschriften kan 
worden verwerkt. Een optimale toepassing 
van het beginsel 
producentenverantwoordelijkheid vereist 
dat elke producent verantwoordelijk is voor 
de financiering van het beheer van het 
afval van zijn eigen producten. De 
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individueel hetzij via een collectieve 
regeling aan die verplichtingen te voldoen. 
Elke producent die een product op de 
markt brengt, dient een financiële 
waarborg te stellen, zodat de kosten voor 
het beheer van AEEA van weesproducten 
niet ten laste van de samenleving of van 
andere producenten kunnen komen. De 
verantwoordelijkheid voor de financiering 
van het beheer van de historische voorraad 
dient te berusten bij de gezamenlijke 
producenten in collectieve 
financieringssystemen, en alle producenten 
die op de markt opereren op het tijdstip 
waarop de kosten ontstaan, dienen 
proportioneel in deze systemen bij te 
dragen. De collectieve systemen mogen 
niet zodanig zijn dat zij fabrikanten van 
gespecialiseerde producten, kleine 
producenten, importeurs of nieuwkomers 
uitsluiten.

producent dient te kunnen kiezen om hetzij 
individueel hetzij via een collectieve 
regeling aan die verplichtingen te voldoen. 
Elke producent die een product op de 
markt brengt, dient een financiële 
waarborg te stellen, zodat de kosten voor 
het beheer van AEEA van weesproducten 
niet ten laste van de samenleving of van 
andere producenten kunnen komen. De 
verantwoordelijkheid voor de financiering 
van het beheer van de historische voorraad 
dient te berusten bij de gezamenlijke 
producenten in collectieve 
financieringssystemen, en alle producenten 
die op de markt opereren op het tijdstip 
waarop de kosten ontstaan, dienen 
proportioneel in deze systemen bij te 
dragen. De collectieve systemen mogen 
niet zodanig zijn dat zij fabrikanten van 
gespecialiseerde producten, kleine 
producenten, importeurs of nieuwkomers 
uitsluiten.

Or. de

Motivering

Bestaande en beproefde infrastructuren moeten ook in de toekomst voor de verzameling van 
AEEA zorgen. De financiering vanaf de voordeur heeft geen weerslag op de vormgeving van de 
apparatuur of andere voordelen voor het milieu, en een verschuiving van de lasten waarborgt 
geen hoger inzamelingspercentage. Ook de verantwoordelijkheid van de consumenten om bij te 
dragen tot een verwerking van afgedankte apparatuur volgens de voorschriften moet in 
aanmerking worden genomen.. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Producenten dienen de mogelijkheid 
te hebben om bij de verkoop van nieuwe 
producten, op vrijwillige basis, ten 
overstaan van de kopers de kosten van 
inzameling, verwerking en 
milieuvriendelijke verwijdering van 
AEEA aan te tonen. Dit is in 
overeenstemming met de mededeling van 
de Commissie over het actieplan inzake 

Schrappen
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duurzame consumptie en productie en een 
duurzaam industriebeleid, met name met 
betrekking tot verstandiger consumeren 
en groene overheidsopdrachten.

Or. de

Motivering

De door de inzameling en behandeling ontstane kosten moeten in de prijs van het product 
worden verwerkt, opdat een stimulans voor het drukken van deze kosten wordt geboden. De 
totale kosten geven noch een juist beeld van de daadwerkelijke kosten aan het einde van de 
levensduur van een product noch van de belasting voor het milieu door een product. De 
consument ontvangt uiteindelijk geen informatie over de recycleerbaarheid en de daadwerkelijke 
kosten van de verwerking.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Om de huidige belemmeringen 
voor de werking van de interne markt 
terug te dringen, moet de administratieve 
last worden verlicht door de registratie en 
rapportage te harmoniseren en het 
betalen van meerdere vergoedingen voor 
meerdere registraties in de afzonderlijke 
lidstaten te voorkomen. Vooral mag niet 
langer de eis van een hoofdkantoor in 
elke lidstaat als voorwaarde gelden om 
EEA op de markt te mogen brengen, maar 
dient de benoeming van een plaatselijke 
juridische vertegenwoordiger te volstaan. 

Or. de

Motivering
De ervaring met de vigerende AEEA-richtlijn heeft uitgewezen dat de uiteenlopende 
voorwaarden inzake registratie en rapportage in de 27 lidstaten tot een zware administratieve 
last en onverwachte kosten hebben geleid. De effectrapportage gaat uit van te voorkomen 
administratieve kosten ten bedrage van 66 miljoen euro per jaar. Derhalve moeten de 
harmonisatie van de registratie en de rapportage, alsmede de interoperabiliteit van de nationale 
registers worden bevorderd met het oog op de werking van de interne markt.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
elektrische en elektronische apparatuur die 
onder de in bijlage I van Richtlijn 
20xx/xx/EG (BGS) genoemde categorieën 
valt.

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
elektrische en elektronische apparatuur. 

Or. de

Motivering

BGS en AEEA hebben uiteenlopende regelgevingsdoeleinden en derhalve moeten de 
toepassingsgebieden worden gescheiden. Een zogenaamd "open" toepassingsgebied leidt tot 
meer rechtszekerheid, een fundamenteel doel van de herziening van de richtlijn, aangezien in 
principe alle AEEA hieronder valt. Een bindende lijst van producten op basis van categorieën 
zou voortdurend moeten worden bijgewerkt om rekening te kunnen houden met de technische 
vooruitgang op de EEA-markt.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) vaste grote industriële installaties;

Or. de

Motivering

De richtlijn heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat AEEA volgens de voorschriften wordt 
ingezameld en verwijderd. Vaste grote industriële installaties worden door vaklieden gebouwd 
en afgebroken. Hierbij gaat het om een geregelde afvalstroom.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 3 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) fotovoltaïsche modules.
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Or. de

Motivering

Het doel bestaat in de milieuvriendelijke verwerking en recycling van afgedankte producten 
hetgeen door het monteren en demonteren van fotovoltaïsche modules door vaklieden wordt 
gewaarborgd. Hierbij gaat het om een geregelde afvalstroom. Voorts wordt door het merendeel 
der producenten van fotovoltaïsche modules een vrijwillig milieuconvenant voorbereid met het 
oog op de terugname en recycling die tijdens het voorjaar 2010 zou moeten worden ondertekend 
en vervolgens door de Commissie zou moeten worden erkend (COM(2002)412). Fotovoltaïsche 
modules dragen in aanzienlijke mate bij tot de verwezenlijking van het doel inzake hernieuwbare 
energiebronnen en aldus tot het terugdringen van de CO-2-uitstoot.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2014 legt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad een verslag voor waarin het 
toepassingsgebied van de richtlijn onder 
de loep wordt genomen vooral ten aanzien 
van de vraag of de fotovoltaïsche modules 
in het toepassingsgebied moeten worden 
opgenomen. Op basis van dit verslag dient 
de Commissie eventueel een voorstel in.

Or. de

Motivering

Aangezien de richtlijn tot alle EEA verruimd wordt, is een evaluatie van het toepassingsgebied 
van de richtlijn nodig. Bovendien moet worden nagegaan of het vrijwillige milieuconvenant van 
PV Cycle met als doel 85% van de fotovoltaïsche modules te recyclen, ook daadwerkelijk 
functioneert.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) AEEA wordt ingedeeld als afval van 
particuliere huishoudens of als afval van 
andere gebruikers dan particuliere 
huishoudens. De indeling van AEEA-

Schrappen
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types in deze categorieën wordt 
vastgesteld. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de in artikel 18, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 
Bedoelde indeling wordt onder meer 
gebaseerd op een raming van het 
percentage van de apparatuur dat aan 
particuliere huishoudens respectievelijk 
aan bedrijven wordt verkocht.

Or. de

Motivering

Producenten kunnen van tevoren niet weten of een apparaat dat voor tweeledig gebruik bestemd 
is (particulier of industrieel gebruik), als apparaat van een consument of een bedrijf eindigt. De 
inzameling van afgedankte apparatuur van particuliere huishoudens is meestal duurder. Hier 
bestaat het gevaar dat deze apparatuur als niet-particuliere apparatuur wordt gedeclareerd 
waardoor de financiering van uit huishoudens afkomstige afgedankte apparatuur in het gedrang 
kan komen. Derhalve moet dit reeds in de richtlijn worden geregeld en gedefinieerd (zie artikel 
3, onder l).

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "elektrische en elektronische 
apparatuur" of "EEA": apparaten die 
elektrische stromen of elektromagnetische 
velden nodig hebben om naar behoren te 
kunnen werken en apparaten voor het 
opwekken, overbrengen en meten van die 
stromen en velden, die onder een van de in 
bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG (BGS) 
genoemde categorieën vallen en bedoeld 
zijn voor gebruik met een spanning van 
maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 
1500 volt bij gelijkstroom;

(a) "elektrische en elektronische 
apparatuur" (hierna "EEA" genoemd): 
apparaten die elektrische stromen of 
elektromagnetische velden nodig hebben 
om naar behoren te kunnen werken en 
apparaten voor het opwekken, overbrengen 
en meten van die stromen en velden, die 
bedoeld zijn voor gebruik met een 
spanning van maximaal 1000 volt bij 
wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom;

Or. de

Motivering

Aangezien in principe alle EEA onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt, is een 
verwijzing naar Bijlage I van Richtlijn 20xx/xx/EG (BGS-richtlijn) niet meer nodig.



PE430.635v03-00 14/39 PR\807375NL.doc

NL

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) "AEEA van particuliere huishoudens": 
AEEA die afkomstig is van particuliere 
huishoudens en van commerciële, 
industriële, institutionele en andere 
bronnen en die naar aard en hoeveelheid 
met die van particuliere huishoudens 
vergelijkbaar is;

(l) "AEEA van particuliere huishoudens": 
AEEA die afkomstig is van particuliere 
huishoudens en van commerciële, 
industriële, institutionele en andere 
bronnen en die naar aard en hoeveelheid 
met die van particuliere huishoudens 
vergelijkbaar is, alsmede AEEA die als 
EEA zowel door particuliere huishoudens 
als door andere gebruikers dan 
particuliere huishoudens kan worden 
gebruikt;

Or. de

Motivering

Producenten kunnen van tevoren niet weten of een apparaat dat voor tweeledig gebruik bestemd 
is (particulier of industrieel gebruik), als apparaat van een consument of een bedrijf eindigt. De 
inzameling van afgedankte apparatuur van particuliere huishoudens is meestal duurder. Hier 
bestaat het gevaar dat deze apparatuur als niet-particuliere apparatuur wordt gedeclareerd 
waardoor de financiering van uit huishoudens afkomstige afgedankte apparatuur in het gedrang 
kan komen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s bis) "vaste grote industriële installatie": 
een grote industriële bijzondere 
combinatie van verschillende soorten 
apparaten en eventueel andere 
inrichtingen, die samengebouwd, 
geïnstalleerd en bestemd zijn voor 
permanent gebruik op een van tevoren 
vastgestelde locatie;

Or. de
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Motivering

Deze definitie is nodig, omdat voor deze installaties een uitzondering op het toepassingsgebied 
wordt gemaakt. Deze definitie strookt met die van "vaste installatie" in Richtlijn 2004/108/EG. 
Vaste grote industriële installaties worden door vaklieden opgebouwd en afgebroken. Hierbij 
gaat het om een geregelde afvalstroom.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – letter s ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s ter) "Fotovoltaïsche modules": 
fotovoltaïsche modules die bestemd zijn 
voor het gebruik in een systeem dat bij 
continu gebruik op een specifieke locatie 
voor de opwekking van stroom voor 
openbare, commerciële of particuliere 
doeleinden wordt ontworpen, gemonteerd 
en geïnstalleerd.

Or. de

Motivering

Fotovoltaïsche modules die vast en permanent door vaklieden worden geïnstalleerd en 
verwijderd, zorgen voor een geregelde afvalstroom. Het vrijwillige milieuconvenant inzake de 
terugname en recycling van het merendeel van de producenten moet zorgen voor een 
milieuvriendelijke verwerking. Fotovoltaïsche modules dragen in aanzienlijke mate bij tot de 
verwezenlijking van het doel inzake hernieuwbare energiebronnen en aldus tot het terugdringen 
van de CO-2-uitstoot. De definitie is nodig, omdat een uitzondering op het toepassingsgebied 
voor deze installaties wordt gemaakt.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om de verwijdering van
AEEA in de vorm van ongesorteerd 
stedelijk afval tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken, met name, en bij voorrang, voor 
koel- en diepvriesapparatuur die 

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om de verwijdering van
AEEA in de vorm van ongesorteerd 
stedelijk afval tot een minimum te 
beperken en een hoog niveau van 
gescheiden inzameling van AEEA te 
bereiken, met name, en bij voorrang, voor 
koel- en diepvriesapparatuur die 
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ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde 
broeikasgassen bevat.

ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde 
broeikasgassen bevat en lampen die kwik 
bevatten.

Or. de

Motivering

Lampen die kwik bevatten en in de vorm van nieuwe spaarlampen steeds meer op de markt 
worden gebracht, bergen een hoog risico voor milieu en gezondheid in zich en moeten derhalve 
grotendeels gescheiden worden ingezameld.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de producenten of in 
hun naam handelende derden een 
inzamelingspercentage van ten minste 65% 
halen. Het inzamelingspercentage wordt 
bepaald op basis van het totale gewicht van 
de AEEA die in de loop van een gegeven 
jaar overeenkomstig de artikelen 5 en 6 in 
de lidstaat is ingezameld, uitgedrukt als 
percentage van de gemiddelde 
gewichtshoeveelheid elektrische en 
elektronische apparatuur die de voorgaande 
twee jaren in die lidstaat op de markt is 
gebracht. Dit inzamelingspercentage moet 
met ingang van 2016 jaarlijks worden 
gehaald.

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, zorgen de 
lidstaten ervoor dat een 
inzamelingspercentage van ten minste 65% 
wordt gehaald. Het inzamelingspercentage 
wordt bepaald op basis van het totale 
gewicht van de AEEA die in de loop van 
een gegeven jaar overeenkomstig de 
artikelen 5 en 6 in de lidstaat is 
ingezameld, uitgedrukt als percentage van 
de gemiddelde gewichtshoeveelheid 
elektrische en elektronische apparatuur die 
de voorgaande drie jaren in die lidstaat op 
de markt is gebracht. Dit 
inzamelingspercentage moet met ingang 
van 2016 jaarlijks worden gehaald. Vanaf 
2013 tot eind 2015 zorgen de lidstaten 
ervoor dat op basis van dezelfde 
berekeningswijze een 
inzamelingspercentage van ten minste 
45% wordt gehaald waaraan op jaarbasis 
moet worden voldaan.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten voor het halen van het inzamelingspercentage verantwoordelijk zijn. De 
producenten kunnen de inzameling door andere actoren niet controleren en evenmin kan een 
collectief nationaal streefcijfer aan de afzonderlijke producenten worden opgelegd. Een beter 
inzamelingspercentage door een verschuiving van de verantwoordelijkheid is niet mogelijk. Een 
langere referentieperiode vormt een betere compensatie voor jaarlijkse schommelingen en de 
uiteenlopende levensduur van de producten. Een tussentijds streefcijfer is nodig, aangezien het 
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streefcijfer van 4 kilo nu al niet meer volstaat.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om na te gaan of het 
minimuminzamelingspercentage is 
gehaald, zorgen de lidstaten ervoor dat de 
informatie over AEEA, die 
- uit hoofde van artikel 5, lid 2, onder a), 
bij de inzamelingsinrichtingen wordt 
ingeleverd, 
- uit hoofde van artikel 5, lid 2, onder b), 
bij de distributeurs wordt ingeleverd, 
- door producenten of derden die in hun 
naam handelen, gescheiden werd 
ingezameld of 
- op andere wijze gescheiden werd 
ingezameld, 
kosteloos aan de lidstaten wordt 
medegedeeld.

Or. de

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het halen van het inzamelingsstreefcijfer en moeten de 
ingezamelde hoeveelheid AEEA overeenkomstig artikel 16, lid 5, melden. Derhalve is het 
belangrijk dat alle afzonderlijk ingezamelde hoeveelheden aan de lidstaten worden gemeld. 
Aldus is een beter toezicht op de afvalstromen mogelijk. 

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
31 december 2012 het in lid 1 vermelde 

4. Op basis van een verslag van de 
Commissie, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel, herbezien het 
Europees Parlement en de Raad tegen 
31 december 2012 het in lid 1 vermelde 
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inzamelingspercentage en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van een 
streefcijfer voor de gescheiden inzameling 
van koel- en diepvriesapparatuur.

inzamelingspercentage en de in lid 1 
vermelde streefdatum, mede met het oog 
op de eventuele vaststelling van een 
streefcijfer voor de gescheiden inzameling
van koel- en diepvriesapparatuur en voor 
lampen die kwik bevatten.

Or. de

Motivering

Lampen die kwik bevatten, vooral spaarlampen, bergen een groot risico voor het milieu en de 
gezondheid in zich. Momenteel worden niet in alle landen hoge inzamelingspercentages voor 
lampen gehaald, vooral omdat zij niet veel wegen. Derhalve moet voor deze lampen in het licht 
van de milieueisen een afzonderlijk streefcijfer worden overwogen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle 
gescheiden ingezamelde AEEA wordt 
verwerkt.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle 
gescheiden ingezamelde AEEA wordt 
verwerkt. De Commissie streeft naar de 
uitwerking van geharmoniseerde normen 
voor de inzameling, verwerking en 
recycling van AEEA, vooral door het 
inschakelen van het Europees Comité 
voor normalisatie. 

Or. de

Motivering

Er zijn nog steeds geen normen voor recycling ontwikkeld. Er bestaan grote kwaliteitsverschillen 
bij de recycling en daardoor ook bij de doelmatigheid in de omgang met hulpbronnen. 
Uiteenlopende normen leiden bovendien tot concurrentiedistorsies weshalve geharmoniseerde 
kadervoorwaarden moeten worden gecreëerd.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. AEEA die buiten de Gemeenschap is 
uitgevoerd overeenkomstig Verordening 

2. AEEA die buiten de Gemeenschap is 
uitgevoerd overeenkomstig Verordening 
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(EG) nr. 1013/2006 betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen en 
Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de 
Commissie van 29 november 2007 
betreffende de uitvoer, met het oog op 
terugwinning, van bepaalde in bijlage III of 
III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
genoemde afvalstoffen naar bepaalde 
landen waarop het OESO-besluit 
betreffende het toezicht op de 
grensoverschrijdende overbrenging van 
afvalstoffen niet van toepassing is, wordt 
bij de narekening of de in artikel 11 van 
deze richtlijn bedoelde verplichtingen en 
streefcijfers bereikt zijn slechts meegeteld, 
indien de uitvoerder kan aantonen dat de 
verwerking gebeurde in omstandigheden 
die gelijkwaardig zijn aan de voorschriften 
van deze richtlijn.

(EG) nr. 1013/2006 betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen en 
Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de 
Commissie van 29 november 2007 
betreffende de uitvoer, met het oog op 
terugwinning, van bepaalde in bijlage III of 
III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
genoemde afvalstoffen naar bepaalde 
landen waarop het OESO-besluit 
betreffende het toezicht op de 
grensoverschrijdende overbrenging van 
afvalstoffen niet van toepassing is, wordt 
bij de narekening of de in artikel 11 van 
deze richtlijn bedoelde verplichtingen en 
streefcijfers bereikt zijn slechts meegeteld, 
indien de uitvoerder vóór de overbrenging 
middels sluitende bewijzen kan aantonen 
dat de voorbereiding voor hergebruik, de 
recycling en de nuttige toepassing
gebeurde in omstandigheden die 
gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van 
deze richtlijn. Na de voorbereiding voor 
hergebruik, de recycling of de nuttige 
toepassing wordt de naleving van deze 
gelijkwaardige omstandigheden bevestigd.

Or. de

Motivering
Tot de bewijsplicht moeten de voorbereiding voor hergebruik, de recycling en de nuttige 
toepassing behoren om te voorkomen dat buiten de EU een verwerking volgens niet-stringente 
milieunormen plaatsvindt en om gelijke internationale concurrentievoorwaarden te creëren. 
Uitvoerders dienen vóór en na de overbrenging bewijzen van de gelijkwaardigheid van de 
verwerkings- en toepassingsnormen in het land van ontvangst over te leggen. Een controle 
achteraf volstaat niet, aangezien de verwerking eventueel reeds heeft plaatsgevonden onder 
omstandigheden die niet met de normen van de EU stroken.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringsbepalingen worden uiterlijk 
[18 maanden na de dag van 
bekendmaking van deze richtlijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie] 
vastgesteld.
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Or. de

Motivering

Voor de vaststelling van de uitvoeringsbepalingen zijn bindende termijnen nodig ten einde voor 
de instanties en het bedrijfsleven de nodige rechts- en uitvoeringszekerheid te creëren.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

– wordt 80% voorbereid voor hergebruik 
en gerecycleerd;

Or. de

Motivering
De vermindering van tien naar vijf categorieën sluit aan op de huidige praktijk en aldus wordt 
onnodige bureaucratie voorkomen. Ook vanuit het oogpunt van het milieu is deze indeling 
zinvol, aangezien bij de groepering rekening wordt gehouden met dezelfde kenmerken bij de 
samenstelling en het belang voor het milieu. Lampen en gasontladingslampen kunnen niet 
worden hergebruikt en derhalve kan geen streefcijfer voor de voorbereiding van hergebruik 
worden vastgesteld.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) voor AEEA van de categorie 2 van 
bijlage -I A

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

– wordt 70% voorbereid voor hergebruik 
en gerecycleerd;

Or. de
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Motivering
De vermindering van tien naar vijf categorieën sluit aan op de huidige praktijk en aldus wordt 
onnodige bureaucratie voorkomen. Ook vanuit het oogpunt van het milieu is deze indeling 
zinvol, aangezien bij de groepering rekening wordt gehouden met dezelfde kenmerken bij de 
samenstelling en het belang voor het milieu. Lampen en gasontladingslampen kunnen niet 
worden hergebruikt en derhalve kan geen streefcijfer voor de voorbereiding van hergebruik 
worden vastgesteld.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) voor AEEA van categorie 5 van bijlage 
-I A

– wordt 75% nuttig toegepast, en – wordt 75% nuttig toegepast, en

– wordt 55% voorbereid voor hergebruik 
en gerecycleerd;

– wordt 55% voorbereid voor hergebruik 
en gerecycleerd;

Or. de

Motivering

De vermindering van tien naar vijf categorieën sluit aan op de huidige praktijk en aldus wordt 
onnodige bureaucratie voorkomen. Ook vanuit het oogpunt van het milieu is deze indeling 
zinvol, aangezien bij de groepering rekening wordt gehouden met dezelfde kenmerken bij de 
samenstelling en het belang voor het milieu. Lampen en gasontladingslampen kunnen niet 
worden hergebruikt en derhalve kan geen streefcijfer voor de voorbereiding van hergebruik 
worden vastgesteld.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) voor AEEA van categorie 3 van 
bijlage -I A
- wordt 75% nuttig toegepast, en
- wordt 50% gerecycleerd.

Or. de
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Motivering

De vermindering van tien naar vijf categorieën sluit aan op de huidige praktijk en aldus wordt 
onnodige bureaucratie voorkomen. Ook vanuit het oogpunt van het milieu is deze indeling 
zinvol, aangezien bij de groepering rekening wordt gehouden met dezelfde kenmerken bij de 
samenstelling en het belang voor het milieu. Lampen en gasontladingslampen kunnen niet 
worden hergebruikt en derhalve kan geen streefcijfer voor de voorbereiding van hergebruik 
worden vastgesteld.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) van afgedankte gasontladingslampen 
wordt 80% gerecycleerd.

Or. de

Motivering

De vermindering van tien naar vijf categorieën sluit aan op de huidige praktijk en aldus wordt 
onnodige bureaucratie voorkomen. Ook vanuit het oogpunt van het milieu is deze indeling 
zinvol, aangezien bij de groepering rekening wordt gehouden met dezelfde kenmerken bij de 
samenstelling en het belang voor het milieu. Lampen en gasontladingslampen kunnen niet 
worden hergebruikt en derhalve kan geen streefcijfer voor de voorbereiding van hergebruik 
worden vastgesteld.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering
Bestaande en beproefde infrastructuren, zoals de gemeenten, moeten ook in de toekomst voor de 
verzameling van AEEA zorgen. De financiering vanaf de voordeur heeft geen weerslag op de 
vormgeving van de apparatuur of andere voordelen voor het milieu, en een verschuiving van de 
lasten waarborgt geen hoger inzamelingspercentage. Ook de consument is verantwoordelijk 
voor de verwijdering van afgedankte apparatuur volgens de voorschriften.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

De door de inzameling en behandeling ontstane kosten moeten in de prijs van het product 
worden verwerkt, opdat een stimulans voor het drukken van deze kosten wordt geboden. De 
totale kosten geven noch een juist beeld van de daadwerkelijke kosten aan het einde van de 
levensduur van een product noch van de belasting voor het milieu door een product. De 
consument ontvangt uiteindelijk geen informatie over de recycleerbaarheid en de daadwerkelijke 
kosten van de verwerking.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De uitwisseling van informatie moet in elektronische vorm kunnen geschieden om de 
bureaucratische last en de kosten voor de bedrijven te drukken.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De registers dienen interoperabel te zijn 
teneinde de uitwisseling van deze 
informatie mogelijk te maken, met name 
met betrekking tot de hoeveelheden 
elektrische en elektronische apparatuur die 
op de nationale markten worden gebracht 
en ten behoeve van geldoverdrachten in 
samenhang met de intracommunautaire 
overbrenging van producten of AEEA.

De registers dienen interoperabel te zijn 
teneinde de uitwisseling van deze 
informatie mogelijk te maken, met name 
met betrekking tot de hoeveelheden 
elektrische en elektronische apparatuur die 
op de nationale markten worden gebracht, 
alsmede van informatie om
geldoverdrachten in samenhang met de 
intracommunautaire overbrenging van 
producten of AEEA mogelijk te maken.

Or. de

Motivering

Er moeten geen financiële systemen worden opgezet, maar slechts gegevens over geld worden 
uitgewisseld. De registers moeten niet zelf de vergoedingen innen en het geld dan dwars door de 
lidstaten overdragen, maar zij moeten ten aanzien van informatie interoperabel zijn.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat zorgt ervoor dat een 
producent die EEA in deze lidstaat op de 
markt brengt en niet in deze lidstaat 
gevestigd is, een in deze lidstaat gevestigde 
plaatselijke juridische vertegenwoordiger
kan benoemen die verantwoordelijk is 
voor zijn uit deze richtlijn voortvloeiende 
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verplichtingen. 

Or. de

Motivering

De eis dat elke producent over een hoofdkantoor beschikt in de lidstaat waar hij EEA op de 
markt wil brengen, vormt een belemmering voor de werking van de interne markt en vormt 
vooral voor het MKB een belasting. Voor de toepassing van de richtlijn in de lidstaat volstaat 
het dat een gevestigde gevolmachtigde beschikbaar is, die de uit de richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen nakomt.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het registratie- en rapportageformaat en 
de rapportagefrequentie worden 
vastgesteld. Het registratie- en 
rapportageformaat omvat ten minste de 
volgende gegevens:

- gegevens over de hoeveelheden EEA die 
op de nationale markt worden gebracht,
- het soort apparatuur,
- het merk,
- de categorieën,
- indien van toepassing, de garantie.
Die maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 18, lid 3,
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. de

Motivering

De harmonisatie van de gegevens over de op de markt gebracht hoeveelheden vereenvoudigt de 
registratie voor de producenten en maakt het mogelijk de gegevens tussen de lidstaten te 
vergelijken. De opgave van de categorie en het soort apparatuur is nodig met het oog op het 
hergebruiksstreefcijfer van artikel 11 en in een aantal lidstaten voor de garantie. Het merk is 
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belangrijk met het oog op handhavingsmaatregelen ter bestrijding van het meeliftgedrag van 
sommige producenten. De harmonisatie leidt tot een betere werking van de interne markt.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Die inspecties hebben ten minste 
betrekking op de opgegeven hoeveelheden 
op de markt gebrachte elektrische en 
elektronische apparatuur om de hoogte 
van de financiële waarborg uit hoofde van 
artikel 12 te controleren, de uitvoer van 
AEEA naar bestemmingen buiten de 
Gemeenschap overeenkomstig de 
verordening betreffende de overbrenging 
van afvalstoffen en de handelingen die 
plaatsvinden in verwerkingsinstallaties 
overeenkomstig Richtlijn 2008/xx/EG 
betreffende afvalstoffen en bijlage II van 
deze richtlijn.

Or. de

Motivering

Tot dusverre is vaak geen sprake van een strenge controle van de door de producenten 
opgegeven hoeveelheden. Deze hebben echter gevolgen voor de financiering en de waarborgen.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voeren de controles op de 
overbrenging van AEEA uit 
overeenkomstig de minimale 
controlevoorschriften van bijlage I.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
overbrenging van gebruikte elektrische en 
elektronische apparatuur waarop de 
verdenking rust dat het afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
is, overeenkomstig de minimale 
voorschriften van Bijlage I wordt 
uitgevoerd en zij voeren
dienovereenkomstig de controles op de 
overbrenging uit.
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Or. de

Motivering

De controle dient vooral gericht te zijn op apparatuur die ten onrechte als gebruikte apparatuur 
werd gedeclareerd, maar in werkelijkheid afgedankte apparatuur is die eventueel niet of onder 
bijzondere voorwaarden mag worden overgebracht. 

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage –I A (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE –I A
Categorie apparaten overeenkomstig 

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

Or. de

Motivering

De vijf categorieën sluiten al aan op de huidige gang van zaken bij het inzamelen van apparaten 
in de lidstaten en deze vermindering van categorieën leidt ook tot minder bureaucratie. De 
groepering van de apparaten houdt ook rekening met milieuoverwegingen.
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Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage –I B (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE – I B
Niet-uitputtende lijst van voorbeelden van 

apparaten die in de categorieën van 
Bijlage –IA (nieuw) vallen

1. koelapparaten en radiatoren
- koelkasten

- diepvriezers

- automaten voor uitgifte of afgifte van 
koude producten

- airconditioners

- radiatoren die olie bevatten en andere 
apparatuur voor warmte-uitwisseling die 
andere media voor waardeoverdracht dan 
water bevat (zoals warmtepompen en 
ontvochtigingsapparatuur)
2. beeldschermen en monitoren
- beeldschermen
- televisietoestellen
- digitale fotolijstjes

- monitoren

- laptops
- notebooks
3. lampen
- fluorescentielampen (TL-buizen)
- compacte fluorescentielampen
- hogedrukgasontladingslampen, met 
inbegrip van hogedruknatriumlampen en 
metaalhalogenidelampen

- lagedruknatriumlampen

- LED-lampen
4. grote apparaten
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- grote apparaten om te koken of voor een 
andere verwerking van levensmiddelen 
(zoals kookplaten, bakovens, fornuizen, 
magnetronovens, vast geïnstalleerde 
koffieapparaten) 

- afzuigkappen

- grote reinigingsapparaten (zoals 
wasmachines, wasdrogers, vaatwassers)

- grote verwarmingsapparaten (zoals grote 
heteluchtblazers, elektrische haarden, 
marmer- en natuursteenverwarmingen, 
zwembadverwarmingen en andere grote 
toestellen voor de verwarming van 
kamers, bedden en zitmeubelen)

- grote apparaten voor 
lichaamsverzorging (zoals solaria, 
sauna's, massagestoelen)
- grote IT- en telecommunicatieapparaten 
(zoals grote computers, servers, niet-
verplaatsbare netwerkinrichtingen en –
apparaten, printers, kopieerapparaten, 
munttelefoons)

- grote sport- en vrijetijdsapparaten (zoals 
sportuitrustingen met elektrische of 
elektronische onderdelen, 
geldspeelautomaten)
- grote lichten en andere apparaten voor 
de verspreiding of sturing van licht
- grote elektrische en elektronische 
industriële werktuigen en machines 
- grote apparaten voor de opwekking of 
geleiding van elektriciteit (zoals 
generatoren, transformatoren, 
onderbrekingsvrije stroomverzorging 
(UPS), inverters)
- grote medische apparaten 

- grote meet- en controle-instrumenten

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

- kleine automaten voor de afgifte/uitgifte 
van producten

Or. de

Motivering

Een niet-uitputtende lijst voorbeelden moet de indeling bij de vijf categorieën van Bijlage –IA 
vergemakkelijken en bijdragen aan de begrijpelijkheid. Hiermee moet een geharmoniseerde 
omzetting van de richtlijn vereenvoudigd worden.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Minimale controlevoorschriften voor de 
overbrenging van AEEA

Minimale voorschriften voor de 
overbrenging van gebruikte elektrische en 
elektronische apparaten die vermoedelijk 
als afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur moeten worden 
aangemerkt

Or. de

Motivering

Bijlage I betreft de minimumeisen en rapportageverplichtingen voor houders van een voorwerp



PE430.635v03-00 32/39 PR\807375NL.doc

NL

die het als gebruikte apparatuur overbrengen. Om deze reden dient de titel zich ook daartoe te 
beperken. Hierbij gaat het om een verduidelijking.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het onder de letters a) en b) bepaalde is 
niet van toepassing als de gebruikte 
elektrische en elektronische apparatuur
als gecombineerde zending van defecte 
apparatuur uit hoofde van 
garantieverlening ter reparatie aan de 
fabrikant worden teruggezonden en de 
bedoeling bestaat de apparatuur na 
reparatie weer te gebruiken.

Or. de

Motivering

In verband met de afvalhiërarchie moet het hergebruik van apparaten worden ondersteund. 
Daarom moet de verzending van beschadigde, onder garantie vallende apparatuur worden 
toegestaan. De voorwaarden voor de verzending van niet-werkende apparaten moeten streng 
zijn om te voorkomen dat afgedankte apparatuur onder het mom van reparatiezending wordt 
geëxporteerd. 

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 2 – stap 2 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

- benaming (benaming van het apparaat 
overeenkomstig bijlage II en categorie 
overeenkomstig bijlage –IA);

Or. de

Motivering

Het gaat hier om een technische wijziging op grond van het open toepassingsgebied van de 
richtlijn zoals omschreven in artikel 2, zodat de verwijzing naar de BGS-richtlijn kan vervallen. 
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Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Naast de in punt 1 vermelde documenten 
dient bij elke lading (bijv. container, 
vrachtwagen) gebruikte elektrische en 
elektronische apparatuur het volgende te 
worden bijgesloten:

Or. de

Motivering

De in punt 1 bedoelde bescheiden en de documenten zoals bedoeld in punt 3 moeten absoluut bij 
de lading worden gevoegd om te kunnen controleren of het om een voor hergebruik geschikt 
gebruikt apparaat of een afgedankt apparaat gaat. 

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Bij ontbreken van de overeenkomstig de 
punten 1 en 3 vereiste documenten en 
passende verpakking, die de houder van 
het over te brengen apparaat moet 
voorleggen, respectievelijk waarvan hij de 
geschiktheid moet aantonen, dienen de 
instanties van de lidstaten de betrokken 
apparaten als gevaarlijke AEEA te 
beschouwen en ervan uit te gaan dat de 
lading het voorwerp is van illegale 
overbrenging. In deze omstandigheden 
worden de betrokken bevoegde instanties 
geïnformeerd en wordt met de lading 
omgegaan overeenkomstig de artikelen 24 
en 25 van de verordening betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen.
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overheidsinstanties berust, kan het 
ontbreken van de passende documenten 
en verpakking leiden tot aanzienlijke 
vertraging bij de doorverzending van de 
afvalstoffen zolang het noodzakelijke 
onderzoek ter vaststelling van de status 
van de overgebrachte goederen loopt.

Or. de

Motivering

Het gaat er hier om dat duidelijk wordt gemaakt dat de bewijslast op de houder rust. De zinnen 3 
en 4 uit de Commissietekst bevatten geen regeling. De regeling is te vinden in de artikelen 24 en 
25 van de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen, waarnaar verwezen wordt. 
Bovendien wordt in Bijlage I bepaald dat de bewijslast ligt bij de houder van het voorwerp en dit 
moet niet in de vierde zin van de Commissietekst op losse schroeven worden gezet.
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TOELICHTING

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten vormen in de EU de afvalstroom die het snelst 
in omvang toeneemt, wat ons voor diverse problemen plaatst. Enerzijds moet rekening worden 
gehouden met de consequenties op het gebied van milieu en gezondheid wanneer deze 
apparatuur onjuist behandeld of verwijderd wordt, anderzijds betekent het feit dat grondstoffen 
verloren gaan een groot probleem. Efficiënt en innovatief omgaan met energie, materialen en 
hulpbronnen is van het allergrootste belang voor een economie die zich over de gehele wereld 
uitstrekt. Een intensievere inzameling van afgedankte apparatuur en een juiste behandeling 
daarvan overeenkomstig de richtlijn vormt daarom een grote uitdaging.

Volgens een effectbeoordeling van de Commissie wordt op dit moment al 85% van het 
beschikbaar komende elektronische afval ingezameld. Vergelijkt men de ingezamelde 
hoeveelheid met het aantal apparaten dat op de markt wordt gebracht, dan wordt 65% van de 
verkochte apparaten nadien weer ingezameld. Wel is het zo dat deze gegevens over ingezamelde 
hoeveelheden niet officieel openbaar worden gemaakt en grotendeels ook niet op de juiste wijze 
worden behandeld: slechts 33% van de oude apparatuur wordt overeenkomstig de eisen van de 
richtlijn officieel aangemeld, verzameld en behandeld. Het belangrijkste punt van deze 
herziening van de richtlijn is daarom, deze percentages te verhogen. 

Volgens mijn overtuiging moeten er op meerdere punten maatregelen worden genomen om te 
voorkomen dat bij de verwijdering van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur de 
voorschriften niet in acht worden genomen:

Illegale overbrenging

Een belangrijk beginpunt bij het voorkomen van illegale overbrenging vormen de lidstaten. Zij 
moeten immers zorgen voor de omzetting en in het bijzonder de uitvoering en de controle van de 
richtlijn. Tot dusver is er sprake van een illegale overbrenging op grote schaal van elektrisch en 
elektronisch afval naar landen buiten de EU. Maar al te vaak worden oude apparaten ten 
onrechte als gebruikte, maar nog wel functionerende producten gedeclareerd en als zodanig uit 
de EU geëxporteerd. Om deze reden moet deze richtlijn het mogelijk maken eenvoudiger 
onderscheid te maken tussen afgedankte en gebruikte apparaten. Zo krijgen de 
douaneautoriteiten de beschikking over een bruikbaar instrument waarmee ze effectief kunnen 
controleren. Daarom is het ook belangrijk erop te wijzen dat het, als er bij voorbeeld twijfels 
over een exportpartij bestaan, de zaak van de exporteur is te bewijzen dat het niet om afgedankte 
apparaten gaat. De lidstaten moeten echter meer controles in de havens en aan de douanegrenzen 
uitvoeren. Omdat er op dit moment sprake is van grote illegale vervoersbewegingen moeten de 
lidstaten ook overeenkomstig de ondubbelzinnig op hen rustende verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de richtlijn optreden.

Inzamelingspercentage

Een ander belangrijk instrument voor een juiste behandeling volgens de richtlijn en voor een 
vermindering van de illegale export is het inzamelingspercentage. Bij een hoog aandeel aan 
afzonderlijk ingezamelde afvalstoffen is het mogelijk de stromen afvalstoffen binnen de EU te 
houden en ze naar een behandeling of naar een voorbereiding voor een nuttig gebruik te sturen. 
Om deze reden is een ambitieus inzamelingsdoel van grote betekenis. 

Het tot dusver geldende doel van 4 kg per inwoner per jaar werd in enkele lidstaten gehaald, en 
sommige landen hebben zelfs een veel hoger inzamelingspercentage bereikt. Andere landen 
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hebben dit doel in de jaren 2005 en 2006 echter bij lange na niet gehaald. Er valt niet aan te 
twijfelen dat het een taak van de lidstaten is, op iedere denkbare manier naar het behalen van een 
hoog inzamelingspercentage te streven. Het is de taak van de Commissie erop toe te zien of de 
inzamelingsdoelstellingen worden gehaald. Bij het tot nu toe geldende inzamelingsdoel van 4 kg 
per inwoner per jaar is geen rekening gehouden met de verschillende omstandigheden in de 
diverse lidstaten - één lidstaat heeft bijvoorbeeld al in 2006 meer dan driemaal zo veel als de 
streefhoeveelheid ingezameld. Voor andere lidstaten die slechts zeer beperkte hoeveelheden 
elektrische en elektronische apparaten op de markt brengen en wier markten niet zijn verzadigd, 
is het bereiken van het oude inzamelingsdoel daarentegen niet mogelijk. Om deze reden is een 
inzamelingsdoel in de vorm van een percentage waarbij rekening wordt gehouden met de op 
deze markt in een bepaalde periode afgezette hoeveelheid juister. Met een op deze wijze tot 
stand gekomen percentage wordt recht gedaan aan de diverse nationale bijzonderheden.

Bovendien is het noodzakelijk een tussentijds doel vast te stellen omdat een in een percentage 
uitgedrukte doelstelling anders pas vanaf 2016 van kracht zou worden. Ook is het met een 
tussentijds doel mogelijk geleidelijk te bewegen in de richting van het ambitieuze 
inzamelingsdoel vanaf 2016. Volgens uw rapporteur is een ambitieus inzamelingsdoel van grote 
betekenis, omdat het ertoe moet bijdragen de lidstaten ertoe te bewegen de grote hoeveelheden 
apparatuur die tot dusverre buiten het "AEEA"-systeem omgingen, te beperken. Hier beschikken 
de lidstaten over verscheidene aanpakmogelijkheden: van de beperking van de kring van 
degenen die oude apparatuur mogen inzamelen over de verhoging van het aantal 
inzamelingsplaatsen tot aan de verplichting voor de producenten systemen in het leven te roepen 
die de consumenten moeten stimuleren hun oude apparaten in te leveren. De nationale 
afvalmarkten zijn zeer verschillend opgebouwd, zodat met deze richtlijn niet in de nationale 
structuren mag worden ingegrepen. Een referentiepunt is hier de heldere regeling in de richtlijn 
dat alle actoren die oude apparatuur inzamelen de ingezamelde hoeveelheden gratis aan de 
lidstaten moeten rapporteren. Hierdoor moet een beter toezicht op de afvalstromen mogelijk 
worden gemaakt. De verlenging van de referentieperiode tot drie jaar heeft als doel 
marktschommelingen beter te kunnen opvangen en ook beter rekening te kunnen houden met 
onverzadigde markten. Bovendien moet met het oog op het milieu een hoog percentage 
gescheiden ingezamelde diepvriesapparaten en koelkasten alsmede kwikhoudende lampen 
worden bereikt en moet eventueel ook een eigen inzamelingspercentage door de Commissie 
worden voorgesteld. Om deze reden moet in de toekomst de aandacht speciaal uitgaan naar de 
producten die de meeste weerslag op het milieu hebben, zoals gasontladingslampen en CFK's en 
HCFK's bevattende apparaten, die tot dusver niet apart in het totale percentage voorkomen.

Belangrijk is echter ook dat het bedrijfsleven verantwoord optreedt, niet alleen in het belang van 
de milieubescherming; er moet ook sprake van puur eigenbelang zijn. Als de afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur wordt teruggegeven, kunnen waardevolle secundaire 
grondstoffen worden teruggewonnen. Op dit ogenblik komt apparatuur die nog een zekere 
waarde vertegenwoordigt vaak niet bij de producenten terug, wat hen ertoe zou moeten aanzetten 
stimulansen voor de consumenten te scheppen, zodat deze hun oude apparatuur bij de producent 
inleveren. Een fabrikant die zich van zijn verantwoordelijkheid bewust is, zal innoverende 
oplossingen moeten bedenken, waardoor hij op den duur bijdraagt aan het beveiligen van zijn 
concurrentiepositie.

Verantwoordelijkheid voor het inzamelingsdoel

Het feit dat de lidstaten en niet de producenten verantwoordelijk zijn voor het bereiken van het 
inzamelingsdoel leidt niet tot een verzwakking van de verantwoordelijkheid van de producenten 
- integendeel. Als de juridische verantwoordelijkheid voor het bereiken van het inzamelingsdoel 
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alleen bij de producenten wordt gelegd, moet er niet op worden gerekend dat het 
inzamelingspercentage sneller wordt bereikt of wordt overtroffen. Stellig kunnen de producenten 
als het gaat om het inzamelen van oude apparatuur op hun producentenverantwoordelijkheid 
worden aangesproken. Zij kunnen dit echter niet alleen bewerkstelligen. Aangetoond kan worden 
dat niet de gehele hoeveelheid aan beschikbaar komende afgedankte apparatuur bij de door de 
producenten gefinancierde inzamelingssystemen terechtkomt. De producenten zijn op het tijdstip 
dat de apparatuur afval is geworden niet meer eigenaar van de producten Afgezien van systemen 
die de consumenten tot teruggave moeten stimuleren hebben ze geen mogelijkheid anderen 
(bijvoorbeeld schroothandelaars) tot teruggave van de producten te verplichten. Wanneer de 
producenten juridisch verantwoordelijk zouden worden gemaakt voor het bereiken van het 
inzamelingsdoel, zou de consequentie daarvan zijn dat aan hen ook de verantwoordelijkheid voor 
de inzameling zou moeten worden gegeven. Voor ingrepen in de diverse nationale afvalsystemen 
bestaat echter juist geen relevante EU- bevoegdheid. Reeds bestaande goed functionerende 
infrastructuren moeten ook in de toekomst de inzameling voor hun rekening kunnen nemen.
Bovendien is het niet duidelijk hoe het bereiken van een collectief nationaal doel bij de 
individuele producenten juridisch kan worden afgedwongen. veeleer moeten de lidstaten met alle 
middelen die hun ter beschikking staan zien te bereiken dat ambitieus wordt ingezameld. Dat dit 
mogelijk is, wordt bewezen door de reeds door sommige landen bereikte 
inzamelingspercentages.

Verantwoordelijkheid van de consument

Ook de consumenten zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor een verwerking van 
afgedankte apparatuur volgens de voorschriften. Te veel apparaten liggen vergeten en ongebruikt 
in een la of worden via de vuilnisbak illegaal afgevoerd. Door producenten opgezette systemen 
die stimulansen bieden kunnen er zeker toe bijdragen dat de consumenten hun apparaten op de 
juiste wijze laten verwerken. Zij zijn er echter wel zelf verantwoordelijk voor dat zij de 
apparaten naar inzamelingsplaatsen of naar de distributeurs terugbrengen. Deze 
verantwoordelijkheid kan en mag niet van de consumenten worden afgenomen. In dit verband 
moet ook de financiering van het inzamelen vanaf de voordeur van de consumenten van de hand 
worden gewezen. Dit zou ook een ingreep betekenen in de beproefde inzamelingssystemen, 
zoals bij voorbeeld die van de gemeenten, terwijl er niet vanuit mag worden gegaan dat hieraan 
meer voordelen voor het milieu zijn verbonden – dat wil zeggen: dat zich minder afgedankte 
apparatuur buiten het officiële inzamelingssysteem om beweegt. 

Registratie

De eerste jaren sinds de inwerkingtreding van de richtlijn hebben aangetoond dat door de 
verschillende toepassing ervan in de lidstaten voor een deel aanzienlijke bureaucratische 
belemmeringen en daarmee ook kosten in het leven werden geroepen. Deze hinderen de vrije 
interne markt aanzienlijk. Volgens de effectbeoordeling van de Commissie zijn hierbij 
kostenbesparingen ten bedrage van 66 miljoen euro per jaar mogelijk. Dit geldt in het bijzonder 
voor de verschillende voorwaarden voor registratie in de lidstaten. Ook de 
rapportageverplichtingen zijn in de lidstaten op zeer verschillende wijze geregeld. Om deze 
reden moet het voorstel van de Commissie worden begroet, dat de uitwisseling van gegevens 
tussen de lidstaten door interoperabiliteit vergemakkelijkt. Dit moet nog verder worden verbeterd 
door een registratie online mogelijk te maken. De interoperabiliteit van de registers voorkomt 
ook dat meerdere malen kosten worden geheven en dat de producenten daarmee meerdere malen 
worden belast. Deze harmonisering van de registratie- en rapportageformaten zal een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de verlaging van de administratieve kosten en aan een meer 
uniforme toepassing van de richtlijn. In dit verband is de harmonisering van de basisgegevens 
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van de lidstaten belangrijk, omdat op dit moment de nationale gegevens slecht met elkaar te 
vergelijken zijn. Zo wordt bijvoorbeeld het gewicht in de lidstaten op een verschillende manier 
berekend. De belemmering voor de interne markt als gevolg van de eis van veel lidstaten dat een 
producent een filiaal in de lidstaat moet hebben om daar apparatuur op de markt te kunnen 
brengen, moet uit de weg worden geruimd. Het is voldoende een gevolmachtigde ter plaatse de 
verplichtingen van de producent op zich te laten nemen. Ook in de toekomst blijft gewaarborgd 
dat de autoriteiten van de lidstaat erop toezien dat de producent voldoet aan de verplichtingen die 
de richtlijn hem oplegt en met name KMO's worden op dit punt minder belast.

Categorieën apparaten

Een verdere vereenvoudiging is de vermindering van het aantal van tot dusverre tien categorieën 
apparaten tot slechts vijf. Dit komt overeen met de praktijk zoals die op dit moment bestaat en 
hiermee worden onnodige administratieve lasten voorkomen. Bij de indeling in categorieën is 
rekening gehouden met milieuoverwegingen, omdat de groepen zijn samengesteld uit apparaten 
met verwante materialen en hun ecologische betekenis in aanmerking is genomen. Voor de 
toepassingssfeer zijn de categorieën echter niet meer relevant, ze zijn alleen belangrijk voor het 
percentage nuttige toepassing, het recyclingspercentage en de voorbereiding voor het 
hergebruikspercentage. 

Toepassingsgebied

De ervaringen met de richtlijn hebben uitgewezen dat het toepassingsgebied door de lidstaten 
zeer uiteenlopend werd geïnterpreteerd en in de praktijk werd gehanteerd.. Om deze reden moet 
niet langer de indeling in individuele categorieën doorslaggevend zijn om te bepalen of een 
apparaat moet voldoen aan de eisen van de richtlijn, maar in principe moet alle afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur onder de richtlijn vallen. Dit strookt met een zeer 
belangrijke overweging bij de herziening van de richtlijn: rechtszekerheid creëren. De 
uitzonderingen die niet onder het toepassingsgebied vallen moeten door de wetgever zelf in de 
richtlijn worden genoemd. Een uitputtende lijst van producten is echter niet bevredigend omdat 
het bij de sector van de elektrische en elektronische apparatuur om een snel veranderende markt 
gaat, wat een voortdurende aanpassing zou vergen en waardoor de richtlijn nooit actueel zou 
kunnen zijn.

Apparaten voor tweeërlei gebruik

Een verdere verduidelijking in de richtlijn heeft betrekking op apparatuur voor tweeërlei gebruik. 
Apparaten die zowel voor privé-doeleinden als zakelijk kunnen worden gebruikt zorgen 
momenteel bij de indeling als "Business-to-Consumer"- of "Business-to-Business"-apparatuur 
voor moeilijkheden. Bij veel apparaten is vooraf niet te bepalen of zij als apparaat van een 
consument of van een zakelijk gebruiker zullen eindigen. De inzameling van oude apparatuur 
van particuliere huishoudens is meestal echter het kostbaarst. Hier bestaat het gevaar dat deze 
apparaten als niet-particuliere apparaten worden gedeclareerd, zodat een gevaar voor de 
financiering van uit huishoudens afkomstige afgedankte apparaten bestaat. Om deze reden moet 
de wetgever en eenvoudige en duidelijke regeling invoeren.

Normen voor inzameling, behandeling en recycling

Op dit ogenblik bestaan grote kwaliteitsverschillen ten aanzien van de inzameling, behandeling 
en recycling van afgedankte apparatuur. Hier moet met het oog op het milieu snel worden 
ingegrepen. Een onjuiste inzameling, behandeling en recycling hebben ernstige gevolgen voor 
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het milieu. Daarnaast bemoeilijken kwaliteitsverschillen de concurrentie. Het vaststellen van 
normen voor inzameling, behandeling en recycling kan hier een oplossing bieden. Verder is 
gebleken dat sommige lidstaten nog niet over voldoende en geschikte recyclingsinstallaties 
beschikken en dat de vrije concurrentie soms door collectieve inzamelingssystemen wordt 
gehinderd. 

Aangegeven kosten

De producent moet de door de inzameling en behandeling ontstane kosten in de prijs van het 
product verwerken. Hij moet daardoor worden gestimuleerd deze kosten te verlagen. 
Ongesplitste vaste tarieven voor verschillende producten van één categorie, zoals die vaak 
voorkomen in landen die de kosten specificeren, geven de consument geen enkele informatie 
over de werkelijke kosten van recycling en behandeling. Forfaitaire kosten geven noch een juist 
beeld van de daadwerkelijke kosten aan het einde van de levenstijd van een product noch van de 
milieubelasting ervan. Bovendien is bij de aangegeven kosten geen rekening gehouden met 
apparaten die na het einde van hun levenstijd nog waarde hebben. Daarom bleek het met dit 
instrument niet mogelijk de consument informatie te geven over de recycleerbaarheid van een 
product. 

De voorgestelde wijzigingen zijn erop gericht een hoger percentage voor gescheiden inzameling 
te bereiken, het verlies aan oude apparatuur binnen het "AEEA-systeem" te verminderen, illegale 
overbrenging te voorkomen en bovendien te komen tot een daarop afgestemde behandeling van 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op hoog niveau. Ten slotte moeten de thans 
bestaande nationale bureaucratische eisen - en daarmee de belemmeringen voor de interne markt 
– uit de weg worden geruimd.


